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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga större förändringar planerades förutom en sedvanliga kontinuerliga uppföjningen.

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 som vanligt låg svarsfrekvens och de flesta studenterna nöjda med kursen/praktiken.
Tiden för kursen som flyttades (HT17) till november istället för över dec-jan har fungerat bra. Det var åtta studenter som
gjorde ett projektarbete istället för praktiken. Projektarbeten fungerade också bra.
De slesta studenter anser praktiken vara mycket givande och vill gärna ha en längre praktik. Hur nöjd man är med
praktikperioden handlar förstås om vilken praktikplats man har varit på vilket också kan påverka vad man får ut av
praktiken. Några studenter anser inte att hemtentamen är bra och vill hellre att själva praktiken ska betygssättas. Men
praktiken är till för att få förståelse för vad det är man kan arbeta med efter utbildningen (som många studenter helt saknar
innan praktiken) samt att kunna reflektera över sambandet mellan teori och praktik inom personal- och arbetslivsområde. I
hemtentamen får studenterna visa på att de förstått hur de ska använda sina teoretiska kunskaper. Det är heller inte möjligt
att betygssätta praktiken iom vad studenterna får göra vearierar väldigt mycket ocg en sådan betygssättning skulle bli
orättvis,

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Mindre justeringar kan komma att ske beträffande examinationsuppgifterna.

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

