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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Studenterna önskade planeringstid innan gruppexaminationen. Det har åtgärdats.
Litteraturlistan har reviderats något.

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.
Det är nio studenter registrerade på kursen. Endast tre av dem har besvarat enkäten.
Stapeldiagrammen visar att studenterna i stort är nöjda med kursens utformning och genomförande.
Förutom den digitala kursvärderingen genomfördes en muntlig utvärdering vid kursavslutningen. Även den
visade att studenterna i stort var nöjda med kursens upplägg. De menar att kursen har varit ett bra stöd för
dem att nå kursmålen. Studenterna är också nöjda med att de fått möjlighet att visa sina kunskaper.
De studenter som svarat har lagt ner omkring 20 timmar i veckan på sina studier.
Litteraturen har upplevs som relevant och bra, liksom kursens uppgifter: "Litteraturen, grupparbetet är bra
och utvecklande, men också bra att största delen av examinationen är skriftlig och möjlig att genomföra
enskilt".
Några studenter upplevde att det var för många uppgifter att gör a i kursen och att litteraturseminarierna var
krävande.
Ett synpunkt var att det var svårt att få ihop gruppen då de har olika lediga dagar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kursen består av en skriftlig examinationsuppgift och en muntlig, gestaltande. Två litteraturseminarier ingår
vilka är tänkta som stöd för studenterna att bearbeta kurslitteraturen och koppla den till pedagogisk
verksamhet. Här har de olika gruppmedlemmarna sina kunskaper och beprövade erfarenhet att bidra med.
Dessa uppgifter är viktiga delar för helheten och behöver därför ingå i kursen .
Synpunkter framfördes att tidigarelägga kursträff 2. Detta kommer vi att se över tills nästa gång kursen går.

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

