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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Jobba igenom kursdokumentet igen för att stämma av att all info överensstämmer och ej vilseleder studenterna.
Tydliggöra anvisningar för mitten-, 75%- och uppsatsseminarium
Utöka tiden för hemtentamen till fyra dagar.
Ange kontaktperson att kontakta under hemtentamen
Se över tidpunkt för utlandsexkursion
Se över formulering av frågor i hemtentamen

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.
Styrkor
Aggregerat får kursen bra betyg (3-4 av 5). Studenterna tycker i hög utsträckning att kursen motsvarat förväntningar,
målsättningar och att den är relevant för utbildning/yrke.
Bra att börja jobba mot uppsats redan i delkurs 1.
Bra med seminarier (50 & 75%)
Exkursionen i Berlin, bra upplägg
Svagheter
Otydlig information och anvisningar
Dålig kommunikation mellan lärare, sent tillbakalämnade uppgifter (i delkurs 1 & 2).
Svåra seminarier delkurs 2 (koppla till vetenskapsteori se nedan).
För 50 & 75% seminarierna fylldes bedömningsformulär inte i tillräckligt väl av alla lärare.
Vi måste se till att hålla deadline för återlämning av examineringar
Använd bedömningsformuläret på samma sätt
Tydligare rekommendationer för uppsats som ej är redo att läggas fram
Angående kommentarer från studenterna att handledare och examinator ser olika saker: poängtera för studenter att
granskning från flera personer kompletterar varandra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Mer förankring om vetenskapsteori och metodologi i studenternas eget arbete. Workshop som kopplas till existerande
föreläsning samt eget arbete. Vad innebär den metodologiska forskningsprocessen?
Studenterna har efterlyst upplägg likt b-kursen med grupphandledning. Dock visar utvärderingen, samt lärarnas
kommentarer att upplägget i delkurs 3 (50/75% seminarier) har fungerat bra och vi ser ingen anledning att ändra
upplägget.

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

