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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 48

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 93

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Under 2019 kommer ett nytt förslag på kursplan för T4 att arbetas fram. Syftet är att :
- minska antalet examinationer
- säkerhetsställa att examinationerna kan bedömas individuellt
- mål och innehåll utifrån reviderade läroplanen Lpgf18 samt examinationsmålen för programmet
Vi kommer också att arbeta med att förbättra kommunikationen mellan lärarna i arbetslaget samt att bättre
kommunicera med studenterna vilket syfte olika moment i kursen har samt vad de tillför.
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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.

Det som är bra med kursen är främst följande punkter enligt studenterna:
- Önskan om mer hållbar utveckling
- Kursen har varit bra men intensiv
- Bra lärare med hög kunskap, lyfts flera gånger
- Mycket bra närträffsdagar
- Bra examinationer

Det som bör förbättras är enigt studenterna: 
- Gammal litteratur, gamla inspelningar som behöver uppgraderas utifrån nu gällande styrdokument. 
- Föreläsningar via stressade, man vill få ut så mycket, Andra lösningar?
- För mycket kopplingar till skolan.
- Upplägget, många tentor tidigt och sedan allt efter VFU
- Uppgifter kommit ut sent och otydligt på canvas
- Man är inte nöjd med dagens examinationer i telebild
- Man upplever att VFU är i vägen 
- Kommunikationen mellan lärare behöver ses över.
- Gärna ett block med ämneskunskaper

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ett fortsatt arbetet med samma utvecklingsarbete som i tidigare kurs ht19. 
Under 2019 kommer ett nytt förslag på kursplan för T4 att arbetas fram. Syftet är att :
- minska antalet examinationer
- säkerhetsställa att examinationerna kan bedömas individuellt
- mål och innehåll utifrån reviderade läroplanen Lpgf18 samt examinationsmålen för programmet
Vi kommer också att arbeta med att förbättra kommunikationen mellan lärarna i arbetslaget samt att bättre kommunicera
med studenterna vilket syfte olika moment i kursen har samt vad de tillför.

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


