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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 75

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Enstaka student kommenterar att arbetet i grupper krockade lite med EMG111. En åtgärd som kan motverka är att
nästa år introducera projektet tidigare så att de kan planera sin tid bättre i förväg. Kriterier för godkänt på
individuellt arbete ska tydliggöras till nästa år. Moment för VG som i år genomfördes muntligt i grupp har vissa
brister, nästa år kommer istället VG att bedömas på rapport i individuella projekten.
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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.

Studenterna skriver en reflektionsuppgift två som sammanfattar mycket av det som olika individer fått med sig under
kursens gång. Där får vi som lärare en bra insikt i vilka moment som har gett ett bestående intryck och vad som verkar gjort
mindre intryck. I analysen blir det tydligt att majoriteten av de olika moment som genomförs i kursen hamnar på någon
students lista över det som gjorde störst intryck. Vi introducerade projektet tidigare och har inte fått så mycket kommentarer
om att det var svårt att hinna. Vi har gjort ett annan moment för VG och tydliggjort PM för förändringsprojektet vilket i
huvudsak har fungerat bra. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I kursmoment förändringsprojekt så genomför studenterna en miljöbedömning. Vi har skärpt kravet till i år vilket gjorde att vi
fick sätta in extra moment för handledning/jour under kursens gång. Till nästa år kommer vi att från början lägga in sådant
moment för för att studenterna ska få diskutera sin miljöbedömning. 
Även om vi upplevt mindre stress kring projektet i år så finns har vi lite mer att önska kring hur deras skriftliga rapport
utformas, lite för många har fått returer. Att förbättra den delen i PM om projekt kan vara en lösning. 

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


