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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.

Lärandemål, arbetsbörda och bemötande: stapeldiagrammen visar att majoriteten har i hög eller mycket hög utsträckning
utvecklat kunskaper motsvarande lärandemålen och majoriteten har i hög eller mycket hög utsträckning fått visa sina
kunskaper i examinerande moment. Därav drar vi slutsatsen att kursen till innehåll och utformning uppfyller lärandemålen.
Arbetsbördan verkar relativt rimlig med tanke på att majoriteten av de svarande ägnar mellan 10 och 19 timmar/vecka åt
kursen. (Endast 3 st lägger ner mer än 20 tim/v och 1 färre än 10 tim/v)

Angående bemötande så anger en majoritet att det har varit professionellt och tillmötesgående/mycket tillmötesgående.
Tillsammans med kategorin professionellt bemötande hamnar drygt 90% av svaren inom den positiva kategorin. Det är
dock väldigt beklagligt att 2 av 17 anser att vårt bemötande varit undermåligt. Eftersom enkäten är redovisad så att det inte
är möjligt att korrelera svar går det inte att dra slutsatser om var vi brustit. Vi vill inte spekulera i orsaker utan kan bara säga
att vi fortsätter att försöka vara professionella och tillmötesgående utan göra avkall på kursens kvalitetskrav eller
utformning.

Synpunkter och kommentarer kan sammanfattas i några punkter med tänkta åtgärder:

1. Rörigt och dålig framförhållning: Stark upplevelse av att kursen varit rörig och brustit i information. Det bero delvis på att
vi valde att lämna ut gruppuppgifterna efter att litteraturen var läst. Även om tidpunkterna för när uppgiften skulle lämnas ut
och förväntades in, fanns i kursdokumentet bidrog det till en upplevelse av rörighet. Att kursdokumentet som beskrev
uppgifternas förutsättningar och själva uppgiften fanns på olika ställen bidrog överlag till ett rörigare intryck. Därutöver var
det något datumfel i kursdokumentet. 
Tvärtemot misstanken om att vi kopierat från tidigare år är det så att kursen utvecklats på grund av tidigare synpunkter. Vi
lyckades dock inte implementera denna förändring på ett bra sätt. Vi avser att arbeta annorlunda nästa år genom att se
över tidsaspekten i uppgifterna och ha all information samlad i kursdokumentet. Vi kommer också att gå tillbaka till att alla
uppgifter skrivs ut från början. Med mer och tydligare information och instruktioner både för närträffar och uppgifter, samt att
vi dubbelkollar alla datum ska vi öka tydligheten.
2. För mycket att göra: Med tanken på att endast 3 av 17 svarat att de lagt ner mer än 20 timmar på kursen kan det inte
anses vara ett stort problem. Takten med ca 1 bok eller uppgift/vecka kan inte anses vara för hög ? möjligen ojämn, delvis
på grund av olika svårighetsgrad i litteraturen. Det ska vi titta över ? det går kanske att sprida ut lite eller underlätta på olika
sätt. Vi kanske också kan använda gruppuppgifterna annorlunda till examinationsuppgiften.
3. Mer individuellt arbete: Nej, kursen är byggd på kollegialt lärande vilket inte kan uppnås på egen hand. Här kan vi dock
tydliggöra vilka moment som är individuella respektive lärgruppsarbete så att det framgår att majoriteten av arbetet ändå är
individuellt. Att både läsa och arbeta med uppgifter individuellt för att uppnå de kunskaper deltagarna gör (och
examinationen av lärandemålen kräver) skulle innebära ganska mycket mer arbete. Men framför allt går de studerande då
miste av vinsten i att både ta del av andras kunnande och vara en resurs för andras lärande.
4. Individuell feedback: Vi kan mycket väl förstå föreställningen om att lärarfeedback är det som bäst gynnar utveckling och
lärande (vilket inte heller överensstämmer med forskning om vad som bäst gynnar lärande, där kamratbedömning och
grupphandledning t ex står fram som positiva inslag i utbildning). Tyvärr finns inte heller möjlighet att lämna individuell
feedback till 30+ deltagare. Undervisning måste ske mer effektivt men också mer lärande än så. Därför infördes
litteraturgruppuppgifter (3 st) i år. Tanken med just dessa uppgifter är att ge gruppfeedback 3 gånger i riktning mot
examinationsuppgiften. Här finns dock potential för förbättring så det kommer vi att utveckla till nästa år!

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se ovan.

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


