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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Från sammanfattningen: Det går inte att identifiera någon specifik aspekt av kursen som särskilt kritisk.
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle: Kurslaget kommer att se över dels examinationsuppgifterna och
hur de kopplar till de angivna målen, dels kurslitteraturen och hur den hanteras i olika uppgifter och moment.

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.
Endast 34 av 73 studenter har besvarat kursvärderingens frågor. De fasta frågorna visar att det finns en stor variation i hur
kursen upplevts. Detsamma gäller för fritextsvaren. I den anonyma enkäten framkommer mestadels kritik (konstruktiv sådan
ska påpekas), då upplevelsen var att det var många moment som var parallella och en del moment som återkom i olika
form. Responsen under kursens gång har däremot varit översvallande positiv - både i diskussionsforum och i enskilda mejl
och det går inte att veta hur representativ den anonyma kursvärderingen faktiskt är, man kan snarare anta att den anonyma
kursvärderingen är de missnöjdas forum. Klart är att det har varit mycket att göra och det har framkommit att många jobbar
ganska mycket vid sidan av studierna. Ett stort problem vid planeringen var att studentgruppens telebilddagar låg på
torsdagar och fredagar, vilket har inneburit att det varit svårt att få till träffar att följa upp moment då det varit många
helgdagar just dessa dagar under kursens gång. Det var därför svårt att få kontinuitet i kursen. Frågestunder och skriftliga
forum fanns för att kompensera detta bortfall, men långt ifrån alla studenter har deltagit vid dessa tillfällen och det har av en
del studenter upplevts som rörigt. Kombinationen kursplanens utformning och helgdagarnas placering har varit svår att
hantera. Viss kritik ligger också utanför kursens ram.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Till nästa år har en reviderad kursplan lämnats in. Detta gör att kritiken om många moment och rörighet förhoppningsvis
inte kommer att vara aktuell.

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

