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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kolla över tidsfördelning/modul. Kolla över examinerande moment; anvisningar, omfattning och innehåll.
Tydliggör anvisningar med utgångspunkt i dokumenterade bedömningskriterier där det framgår tydligt vad som
förväntas av studenten för ett godkänt resultat. Kolla över gruppstorlek, om möjligt minska antalet studenter per
grupp. I samband med föreläsning öva på delar som ingår i case-uppgifter där studenterna först övar/diskuterar i
grupp för att därefter diskutera i storgrupp alternativt genomföra en workshop/modul (så som redan genomförs för
modul 1). Genom det möjliggörs förståelse för caset, dess anvisningar och bedömningskriterier samtidigt som
studenterna för öva i reflektion samt tillämpa kunskaper. En handledare följer ett antal grupper per case.

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.
Föreslagna förändringar har implementerats med gott resultat. Oroväckande är dock att 10 av de 18 studenter som
besvarat kursvärderingen anser att de endast i viss eller ringa utsträckning kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och
andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. En spekulativ förklaring är grupparbetsformen som inte upplevs ha
fungerat tillfredsställande. Studenterna kommenterar problem med ojämn arbetsfördelning.
Studenter upplever utmaning med parallelläsning och har som önskemål att förlägga den skriftliga tentamen före
juluppehållet.
Studenter nämner att frågor i den skriftliga tentamen var dåligt formulerade. Här finns ett upparbetat arbetssätt där kollegor
granskar varandras frågor för att uppnå entydigt formulerade frågor.
Workshops genomfördes i modul 1 och modul 3 vilket uppskattades av studenterna. Därför föreslås att modul 2 också ska
innehålla en workshop.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Undersöka möjligheten att förlägga skriftlig tentamen innan jul
Inför workshop modul 2
Se över grupparbetsformen

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

