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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Det var första gången kursen gick.

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 var första gången kursen gavs, och väldigt få studenter som hade sökt den. De studenter som gick kursen verkar dock
vara supernöjda med den. De lyfter fram strukturen på kursen, med en fördjupande och mer praktisk del i slutet av kursen,
som positiv. De är nöjda med kursinnehållet. De är nöjda med examinationer. De är också väldigt nöjda med alla lärarna
på kursen, som de tycker har varit pedagogiska. De lyfter också att de tycker att att de har lärt sig saker som är användbara
för dom i framtiden.
Vid samtal med studenterna har det också framkommit att litteraturen har fungerat väl, och studenterna lyfter själva fram
den skönlitterära boken på litteraturlistan som positiv, då den boken gav dom en förståelse som de inte fick av de teoretiska
böckerna.
Det de tar upp som kan utvecklas är tanketexterna, där en tanketext kom tidsmässigt så att den störde deras övriga
studerande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Vi kommer att följa upplägget och strukturen på kursen nästa gång den ges. Även litteraturen verkar ha fungerat bra, och
kommer att behållas.
Vi ska se över tanketexterna och instruktionen för tanketexterna. Tanketext 1 kan utvecklas lite, medan vi får se över om vi
ska ha kvar den sista tanketexten eller inte.

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

