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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

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 få som tagit möjligheten att besvara de digitala kursvärderingarna ( 8 av 26). De
flesta studenter som
svarat på dessa utvärderingar anser att de utvecklats utifrån de lärandemål som finns för kursen i hög
utsträckning. Utifrån dessa svar verkar det som att innehållet i kursen stämmer väl överens med kursens
lärandemål och studenternas förväntningar. Vi har även gjort en muntlig utvärdering med hela gruppen som
stödjer detta och där majoriteten uttrycker att kursen har påverkat dem positivt inom kunskapsområdet betyg
och bedömning och att kursen varit inspirerande.
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. De flesta anser att de
fått ett
professionellt bemötande från lärare och personal. 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 har lagt
mycket kraft i att skapa olika examinationsformer för att studenterna ska kunna koppla ihop sitt lärande med
egna
erfarenheter av examinationer.
Synpunkterna på föreläsarna är till övervägande del positiva och närträffarna upplevs givande främst på
grund av det
utrymme för interaktion med varandra som givits trots att undervisningen skett på distans via zoom.
Det kom även fram att de digitala närträffarna var praktiska då tid sparades på resor. Workshops med olika
tema har varit uppskattat.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Utifrån tidigare analyser har vi ytterligare arbetat med tydligheten där länkningen mellan lärandemål och
aktiviteter och examinationer är av vikt, vilket studenterna uppmärksammat. Vi har fortsatt att genomföra en
hemtentamen mellan närträff 1 och 2 för att ge en gemensam bas att stå på i förhållande till de utmaningar
som kommer i kursen. Gällande litteraturen har vissa anpassningar gjorts för att ytterligare länka till
lärandemål och uppgifter. Länkningen mellan litteratur, föreläsningar och uppgifter har setts över med avsikt
att skapa en tydlig struktur. En utvärdering gjordes under närträff 3 angående den digitala strukturen vilket
upplevdes som positivt. Inför vt-21 har det införts en större tillgänglighet med kursledare, på en digital arena
mellan närträffarna för att ge utrymme till ytterligare interaktion. Nytt för nästa termin är att studiegrupper
har skapats där studenterna själva får välja om de vill arbeta på detta sätt.

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

