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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över möjligheterna att samplanera inlämningsdatum för examinerande uppgifter i KPU1 och KPU2. Se över
instruktionerna till examinerande uppgifter och tidigarelägg formativt seminarium kring värdegrundsuppgifterna.

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.
Som komplement till den automatgenererade kursvärderingen genomfördes en skriftlig utvärdering på plats under närträff
3. Analysen baseras därmed både på den elektroniska kursvärderingen och den kursvärdering som genomfördes på plats
vid Karlstads universitet.
Överväldigande del av de studenter som har besvarat kursvärderingen uttrycker att kursen har varit välplanerad, med bra
föreläsare och seminarieledare. Samtidigt uttrycker de studenter som läser helfart och läser kursen KPU2 parallellt, att det
periodvis blir mycket att göra eftersom datum för inlämningsuppgifter sker vid ungefär samma tillfällen under terminen.
Detta är dock något som är svårt att undvika helt eftersom närträffarna i de både kursen äger rum samma vecka, vilka bl.a
innefattas av examinerande moment kopplat till specifika uppgifter. I relation till detta kan sägas att några av studenterna
anger i frisvaren att det har varit svårt att kombinera kurserna pga. att de själva har lagt för lite tid på sina studier
(exempelvis pga. arbete).
Vidare visar underlaget att övervägande del av studenterna som har besvarat kursvärderingen anger att de i mycket hög
utsträckning, eller i hög utsträckning under kursen har kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som
finns beskrivna i lärandemålen och att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om de uppnått de
kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Utifrån de frisvar som lämnats framgår
önskemål om mer tid för seminarium och gruppdiskussion under närträff 1. Likaså önskas mer tid för förberedelse gällande
grupparbetet med Case. Vidare lyfter studenterna fram att frågestunder via Adobe Connect har varit uppskattat och att vissa
inspelade föreläsningar finns att tillgå. Samtidigt önskar studenterna att alla inspelade filmer spelas in via KAUPLAY pga.
bristande ljudkvalitet via andra program. Utöver det är det några studenter som uttrycker att its-appen inte fungerat optimalt
och att de önskar ett bättre system.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Se över schemalägganingen och tid för grupparbete och gruppdiskussioner. Sträva efter att samtliga föreläsningar spelas
in via KAUPLAY bland annat pga. bristande ljudkvalitet om de spelas in via andra program.

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

