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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

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.
Många har varit positiva medan ett fåtal har haft negativa synpunkter, se nedan. Av de inlämnade paperen och
praktikrapporterna att döma har dock de allra flesta fått ut mycket av sin praktik, och även funnit att kombinationen av teori
och praktik har varig givande.
Flera studenter har fått mycket goda vitsord i praktikintygen, och några har även fått vidare anställning på sina
praktikplatser.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Beträffande kritik om "oklara instruktioner" har jag svårt att se vad dessa bottnar i; utförliga instruktioner finns på its och har
också lämnats i personlig korrespondens + telsamtal då enstaka studenter inte har läst/förstått. Sannolikt beror detta på att
upplägget för paperuppgiften är ganska fritt, något som inte brukar uppskattas av studenter som föredrar uppgifter där man
slipper tänka så mycket själv utan bara följer en given mall. Men jag tar till mig detta och funderar över möjliga förbättringar.
Däremot baserar sig flera av de kritiska kommentarerna på att enstaka studenter inte har förstått att kursen också innefattar
studier och inläsning av kurslitteratur, och blivit upprörda eftersom de anser att de inte ska behöva utföra något annat
arbete än det på praktikplatsen. Denna del av kursinnehållet kan definitivt göras tydligare i förhandsinformationen. Även
om det framgår av kursplanen, så verkar det som att några studenter antingen inte har läst denna, eller har tolkat den på ett
felaktigt sätt.

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

