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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Många studenter upplever det som lite mastigt med all dokumentation som är tillgängligt från början.
Eventuellt skulle det underlätta om man gradvis gör dokumenten i projektet tillgängliga.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-12-07

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kursens upplägg på Canvas gjordes om helt inför denna kursomgång då många studenter i tidigare kurser
kommenterat att det fanns för mycket information på Canvas från början. Kursens upplägg gjordes om från
att ha varit uppbyggd kring moduler där allt material finns utlagt från början till att material och innehåll i
kursen publicerades veckovis.
I fritextsvaren kommenterades detta som bra och som mindre bra (rörigt och svårt att följa).
I kursen ingår både ett responsmöte och en slutlig opponering för att ge studenterna möjlighet att arbeta med
sitt skrivande. Några hann dock inte skriva tillräckligt vid det första responsmötet vilket ansågs som negativt
av vissa.
Några studentkommentarer:
- Kanske ha respons när mer var skrivet för fler då det var svårt att ge respons på så liten textmängd.
- Ändra upplägget på Canvas. Rörigt och inte lätt att följa, speciellt i början
- Hela upplägget på kursen att det var ett stort projektarbete var nytt och intressant. bra sätt att jobba i
grupp.
- Bra strukturerat kursupplägg

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Planera in responsmöte då studenterna har skrivit mer.
Undersöka vad bristen på struktur och tydlighet i Canvas utgörs av och hur det kan förbättras. Det verkar nu
som om åsikterna går isär.

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


