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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Delkurs 1 - tydligare struktur (tydligare momentschema, tydligare uppgifter, tydligare krav, tydligare instruktioner
för examinationer)
Delkurs 2 - få in fler gruppdiskussioner genom att arbeta med fallbeskrivningar

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.
Studenterna verkar tycka att kursen har varit lärorik, men de har i kommentarna lyft några saker som de upplever kan
förbättras
- Ojämn nivå på föreläsningarna. Det gäller framförallt delkurs 1, där vissa föreläsningar beskrevs som "tomma" och
otydliga. Det verkar också ha varit problem med strukturen på en del föreläsningar.
- En student förslog att vi skulle byta ut samtals-boken på delkurs 2.
- Studenterna upplevde att hemtentorna var väldigt stora och tidskrävande. En student tyckte att det blev otydligt vad som
krävdes eftersom det inte var med sidbegränsning på ena tentan. Överlag tyckte studenterna att uppgifterna behöver vara
mindre omfattande eller att de behövde få mer tid på sig.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
-Delkurs 1 har fungerat bättre den här terminen, men vi behöver se över nivån på innehållet och strukturen på
föreläsningarna.
- Kommentarerna angående hemtentamen gällde båda delkurserna. Där behöver vi se över instruktioner och innehåll, och
kanske släppa uppgifterna tidigare. Det kan också vara så att studenterna har uppfattat högre krav än vad vi lärare har
avsett, vilket också är ett skäl att se över instruktionerna till hemtentorna.

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

