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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 34

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Funderingarna från förra årets kurs kvarstå:
- Utforma tydligare guide om vad FÖPen ska innehålla, kanske till och med en rubriklista?
- Tänk till om hur grupper ska utformas.
- Tänk till om hur grupparbetet verkligen blir ett grupparbete och inte enskilda delar som sätts ihop;
handledning idetta?
- Lägg till moment/examination där studenterna måste läsa någon FÖP och kommentera den; på
inlämningarnaverkar det bitvis som studenterna inte vet vad det är för dokument de skriver och dess
roll i plansystemet

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-01-21

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Samhällsplanerarens metoder, 7.5 hp (KGGB45)
Kursansvarig: Lena Grip





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 är nöjda med kursen och framför allt att få jobba med ett "verkligt" case och uppdragsgivare. Den
individuella analysuppgiften uppskattas också, som ett komplement till gruppuppgiften.
Önskemål finns om mer fokus på konsekvensanalys och moment om ekonomisk hållbar planering i praktiken.
På muntlig kursutvärdering framkom kommentarer om att momentet om arbetslivets skrivande delvis var en
upprepning från föreläsning på tidigare kurs. Gav inte så mycket här. 
Handledningen uppskattas, men hade också varit bra med mer grupparbetsstöd.
Men instruktioner önskas också om såväl formalia som innehåll.
I lärarutvärderingen av kursen framkom att studenterna verkar behöva mer stöd i layout och
fromaliahantering.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Lägg till litteratur om konsekvensanalys.
Lägg till moment/workshop om layout/formaliahantering.
Fundera över hur vi kan ge mer stöd i själva grupp- och projektprocessen.
Se över instruktioner.

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


