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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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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.

Många studenter uppskattar kursens övergripande struktur samt upplägget och innehållet i de olika
uppgifterna.

Studenterna uttrycker samtidigt en viss frustration över mängden arbetsmoment och inlämningar i kursen
samt en viss svårighet att tolka informationen kring innehållet i de olika uppgifterna. 
Här är en grundläggande utgångspunkt i kursen att mycket av arbetet lämnas över till studenterna att i sina
respektive kursgrupper tolka kurslitteratur och uppgiftsinstruktioner och sedan själva utforma lösningar sett
till innehåll och omfattning. Här ser vi en utmaning från lärarhåll att vara tydliga med uppläggets karaktär för
att klargöra för studenterna att lärandet uppstår under själva arbetsprocessen, och att något absolut rätt och
fel inte går att peka ut i relation till lösningar på de olika uppgiftsmomenten. 

Vidare behöver vi ytterligare understryka att det är mycket svårt att hinna med och klara kursen på ett
tillfredställande sätt vid sidan av exempelvis ett heltidsarbete. Särskilt då betoningen ligger på grupparbeten
där kursinnehållet skall processas. 

Årets upplaga av kursen har innehållit ovanligt många studenter vilket gjort att gruppkonstellationerna blivit i
största laget. Vårat mål är att hålla nere antalet gruppdeltagare till max fem studenter per grupp för att
underlätta att hitta samarbetstider. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över mängden arbetsmoment och inlämningar i kursen. Vara ännu tydligare med vad man som student
förväntas och inte förväntas leverera så att gruppen tydligt kan tolka och förstå uppgiften.

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


