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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.

Kursen inrättades 2015, och gick nu för tredje gången. Eftersom upplägget är unikt (verksamhetsförlagd undervisning,
verkliga case och akademiska föreläsningar/moment för teoretiska perspektiv) har vi fått pröva oss fram vilket föranlett
justeringar efter varje kurstillfälle. Glädjande att ett tidigare problem, kopplingen mellan de akademiskt/teoretiska
föreläsningarna och caset nu verkar ha fungerat bra då det saknas kommentarer om detta. det betyder att de förändringar
som gjordes inför årets kurs verkar fungera. Det innebar dock ytterligare ett examinerande moment vilket kom att påverka
användning av litteratur samt fick konsekvenser avseende tydlighet/framförhållning. Även för lärarna ökar svårigheten
avseende tydlighet och framförhållning med flera inblandade från två huvudmän, och därför tar vi också med oss de två
kommentarer med synpunkter på detta som givits i värderingen.Men i övrigt verkar de åtgärder som vidtagits ha burit frukt
avseende och att kursen därmed börjar sitta som den var tänkt. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Till nästa gång ska litteraturlistan rensas på litteratur som svarar mot moment som med det utveckladde upplägget inte
tydligt kommer till användning. Eftersom de förändringar som gjorts har fungerat bra ska ett på den punkten tydligare
upplägg framgår redan vid kursstart.

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


