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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Efter översyn och revidering har en rad förändringar gjorts inför ht18. Antalet uppgifter har blivit färre men med en
tydligare progression mellan deluppgifterna. Lärprocessen har fått ett större utrymme gällande bedömning och
betygsättning. Vi kommer att digitalisera vår salstentamen med tillhörande workshop, vilket ska gynna
studenternas utveckling i ämnet. Vi kommer att byta ut litteratur och artiklar i samråd med bedömningsforskare.
Planeringsmässig kommer det att bli ännu tydligare med nya lärplattformen Canvas då det kommer att läggas
mycket fokus på tydlighet.

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.
Vi kan konstatera att det är färre som tagit möjligheten att besvara kursvärderingen. I denna kurs var det 9 av 19 som svarat
på utvärderingen. De flesta studenter som svarat på utvärderingen anser att de utvecklats utifrån de lärandemål som finns
för kursen i mycket hög utsträckning och i hög utsträckning. Utifrån dessa svar verkar det som att innehållet i kursen
stämmer väl överens med kursens lärandemål och studenternas förväntningar. Kursen har från ht18 en digital
salstentamen på närträff 1.
De flesta studenterna tycker även att de i mycket hög utsträckning och i hög utsträckning getts möjlighet att visa upp de
kunskaper och färdigheter som finns angivna i lärandemålen. Däremot verkar det finnas en indikation på hur mycket tid
som lagts ner på kursarbetet trots att en del uppgifter har förkortats och förminskats. 8 av 9 anser att de fått ett professionellt
bemötande från lärare och personal. I frisvaren framgår att strukturen upplevs som besvärande och att Canvas inte har
gynnat strukturen.Studenterna har tillgång till samtliga uppgifter redan ifrån kursstart och kan utifrån detta själv välja att
göra en planering så att arbetsbelastningen blir jämt fördelad över terminen. För att underlätta planeringen finns redan idag
ett momentschema över terminens uppgifter i studiehandledningen. Vi behöver arbeta vidare med strukturen på
plattformen för tydlighetens skull. Utvecklingsarbetet ligger inte i denna kurs.
På sista närträffen genomfördes ytterligare en utvärdering där hela gruppen deltog. Synpunkterna på föreläsarna är där till
övervägande del positiva och närträffarna upplevs omgivande främst på grund av det utrymme för interaktion med varandra
som gavs. Kan konstatera att utvärderingarna är motsägelsefulla.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Efter översyn och revidering har en rad förändringar gjorts inför vt19. Antalet uppgifter har blivit färre men med en tydligare
progression mellan deluppgifterna. Större vikt lägg på interaktionen med varandra. Lärprocessen har fått ett större utrymme
gällande bedömning och betygsättning. Salstentamen med tillhörande workshop kommer även att vara anonymiserad vt19
vilket ökar rättssäkerheten. Vi kommer fortsätta arbetet med att byta ut litteratur och artiklar i samråd med
bedömningsforskare. Fortsatt arbete för en tydligare struktur på Canvas.

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

