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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Utöka antal sidor för de skriftliga inlämningarna. Lägga in kortare zoompass mellan fysiska närträffar.

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.
Kursen har även utvärderats muntligt med 20 studenter närvarande. Dessa svar tas med i analysen.
Överlag är studenterna nöjda med kursen som helhet, de tycker det varit hög grad av tydlighet vad gäller
lärplattformen; vad som ska göras innan, under och efter närträffarna. Bra blandning på teori och praktik.
Lärarnas pedagogiska förmåga uppskattas. Litteraturen har upplevts relevant. Många upplever att lärarna
motiverat till djupinriktat lärande och att de genom upplevelser verkligen fått djup förståelse för DMT och dess
kompexitet.
Flera önskar ökad arbetsbelastning, att de får mer uppgifter inför seminarier, de flesta har lagt mycket mindre
än 20 timmar i veckan på studierna. Ökad tydlighet vad gäller vissa frågor på hemtentan önskas också samt
en mer jämn fördelning gällande de skriftliga uppgifterna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Konkretisera och formulera om vissa frågor på hemtentan, dela upp de skriftliga uppgifterna mer under
terminens gång. Ha högre krav på förberedelser för seminarier. Ha ytterligare fokus på ökad koppling mellan
litteratur/teori och praktik.

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

