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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Att se över huruvida det går att integrera flera grupparbeten och seminarier fortlöpande under kursens gång
jämfört med idag, då flera studenter finner det som en god form för inlärning. Vi kommer att samlas kollegialt för att
se över helheten och huruvida, eller på vilket sätt den sista delkursen avviker från de övriga, så som studenterna
ger uttryck för.

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 som har besvarat enkäten uppger att de under kursens gång har haft möjlighet att kunna utveckla de
kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i; mycket hög (merparten) eller i hög
utsträckning, vilket får anses vara mycket bra. Detsamma gäller studenternas uppfattningar om möjlighet att visa om de har
uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, dock är det flera som uppger att
de i hög utsträckning jämfört med mycket hög utsträckning. Tid som studenterna har lagts ner på sina studier är också
rimliga mot bakgrund av att detta är en kurs som går på halvfart. Däremot har den sista delkursen upplevts som sämre
planerat jämfört med de tre första delkurserna. Det samlade intrycket från kursutvärderingen är att studenterna har ett gott
intryck av en väl fungerande kurs.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Samla undervisande personal till lärarlagsmöte för att kollegialt arbeta med kursens planering och genomförande i sin
helhet, utifrån n kursplansmålen.

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

