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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Se över möjligheten till att öka kursens praktiska- och digitala inslag.

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.
Överväldigande del av de studenter som har besvarat kursvärderingen uttrycker att kursen har varit bra.
Samtidigt är det endast ca 20% av studenterna som har besvarat kursvärderingen, varför det är svårt att dra
några generella slutsatser.
Övervägande del av studenterna som har besvarat kursvärderingen anger att de i mycket hög utsträckning,
eller i hög utsträckning upplever att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i
lärandemålen och att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om de uppnått de
kunskaper,färdigheter och andra förmågor som uttrycks i lärandemålen. Vidare anger merparten även att de
under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt.
Det som kan anses återkommande i frisvaren är att formativa inslag (seminarier, uppgifter) uppskattas och
att det fungerar som ett stöd för att nå kursens mål.Här framkommer önskemål och förslag på fler sådana
inslag som t.ex. formativa lässeminarier och gruppdiskussioner.
Vissa av de studenter som läser helfart, och som därmed läser en annan kurs parallellt, anger att det ibland
blir en hög arbetsbelastning eftersom examinerande moment i respektive kurs ligger i nära anslutning till
varandra. Emellertid är detta
organisatorisk sett svårt att undvika helt eftersom närträffar med examinerandemoment inträffar i anslutning
till respektive kurs. Här framkommer önskemål om att dela upp närträffarna mellan kurserna om de
forstättningsvis efter Covid-19 kommer att genomföras digitalt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Utöka formativa inslag med t.ex. lässeminarium och gruppdiskussioner.

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

