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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 40

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga förändringar föreslogs vid föregående kursanalys. Underlaget för analys var begränsat då endast 8 enkäter
hade besvarats och i dessa framfördes inga önskemål om större förändringar. Kursen bedömdes som
välfungerande av undervisande och ansvariga lärare. Mindre förändringar har tidigare genomförts i enlighet med
de synpunkter som studenter lämnat, bl.a. har examinationen på metodkursen gjorts något mer omfattande.

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.
Majoriteten av de studenter som besvarat enkäten anger att de i hög utsträckning eller mycket hög utsträckning kunnat
utveckla de kunskaper och förmågor som finns beskrivna i lärandemålen samt att de i hög eller mycket hög utsträckning
kunnat visa detta i samband med examinerande moment. Ett fåtal kommentarer/synpunkter (3 st.) har lämnats som rör den
sista delkursen. Kursen har anknytning till arbetslivet och innebär att studenterna skall göra en mindre, empirisk
undersökning som de presenterar i form av en uppsats samt på ett seminarium där de opponerar på varandras arbeten.
Synpunkterna rör önskemål om tydligare instruktioner i samband med opponering, samt tydligare information om hur
uppsatsen bör se ut.
Mot bakgrund av ovanstående, samt lärares bedömningar under terminens gång, bedöms kursen i sin helhet vara
välfungerande. Löpande förbättringar kan göras inom ramen för nuvarande upplägg och innehåll. Behov av mer
genomgripande förändringar bedöms inte föreligga.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Se ovan. Instruktioner och information inför uppsatskursen kommer att förbättras till nästa kurstillfälle. Den skriftliga
studiehandledningen till studenterna kommer att ses över och exempel på tidigare uppsatser kommer att göras tillgängliga.

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

