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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
-Årets kurs var ovanligt stor till antalet, vilket lett till stora grupper. Detta behöver ses över inför kommande år för
att gruppuppgifter skall fungera fullt ut. I det att kursen innehåller såväl programstudenter som fristående
studenter med olika erfarenhet kan frågor om diskussionklimat och hur olika kritiska prespektiv i undervisning kan
ställas mot varandra och diskuteras för att ge perspektiv behöva tas upp och förklaras vid kursintroduktion.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
För få studenter har svarat på utvärderingen för att en analys skall kunna göras. I stället tas utgångspunkt i den muntliga
kursutvärdering som genomfördes vid kursslut och där huvuddelen av studenterna medverkade. Nytt för året har varit
tentawworkshop och tentagenomgång efter tentamen. Även att tentamen ligger redan efter halva delkursen, för att sedan
ge möjlighet till fullt fokus på gruppuppgift är nytt för året. Enligt den muntliga utvärderingen uppfattade en tydlig majoritet
av studenterna detta som ett bra upplägg och något att fortsätta inför kommande år.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
De förändringar som genomfördes inför årets kurs med tentamen redan under första delen av kursen, och gruppuppgiften
förlagd till andra delen av kursen bör forsättas även under kommande år. Även tentaworkshop/tentauppföljning är moment
som bör finnas kvar. Till utmaningarna hör att att fortsätta att hitta fler pedagogiska vägar för att bättre förbereda studenterna
för saltstentamen och minska andelen som i första läget blir underkända på denna.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

