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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

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.
Enbart ett fåtal studenter har besvarat denna utvärdering, men utvärderingar har dock genomförts på delkurs 1 och 2 med
hjälp av enkät. Det finns alltså mer material att tillgå totalt sett. Kritiken som framkommer är begriplig och kommer att
beaktas framöver. Viss kritik gör dock gällande att uppsatskursen började när den s a s började (dvs att den inte
påbörjades under delkurs 2) och detta kräver en mer ingående kommentar (se nedan).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
I nuläget så bäddas det för uppsatskursen genom ett grupparbete på delkurs 1 och konkreta analysövningar på delkurs 2.
På terminen innan så påbörjar studenterna intervjuguider och missivbrev innan uppsatskursen inleds. Detta innebär dock
att tid tas från andra metodmoment och här måste viktiga avvägningar göras.
Förslag till ändring nästa termin: missivbrev och dylikt bör formuleras samt skickas under delkurs 1 eller 2. När det gäller
andra, större ändringar så måste dessa diskuteras i relation till föregående kurser. Här finns en fråga om
arbetsbörda/fördelning av tid kurserna emellan att ta hänsyn till. Studenter kan dock uppmanas att ha förslag på
intervjuguide/enkät klar till uppsatskursen.
Information om uppsatskursen kommer att finnas tillgänglig tidigare på kurshemsidan.

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

