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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 49

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.
Endast åtta av 49 registrerade studenter har lämnat in kursutvärderingen.
Responsen är övervägande positiv/mycket positiv, vilket stämmer överens med den feedback jag fått från studenter under
kursens gång. De få kritiska rösterna överensstämmer med de kommentarer som givits ovan, och gäller ffa kurslitteraturen,
som upplevs för snäv. De inlämnade examinationsuppgifterna har dock över lag relaterat till kurslitteraturen på ett fruktbart
sätt, vilket tyder på att majoriteten har upplevt den som relevant. Sannolikt ligger förklaringen i var studenterna har arbetat
och med vilka arbetsuppgifter; se vidare resonemang nedan.
Någon enstaka student (kanske en av dem som lämnat sin synpunkt ovan) menar att det har varit oklart rörande hur mycket
tid som ska avsättas för studier och hur denna ska förläggas. Vad gäller detta har vi varit mycket tydliga med vad som
gäller, d.v.s. att det helt är studentens eget ansvar att, i samförstånd med praktikplatsen, se till att det finns tid för studier. De
allra flesta har godtagit detta, och jag har inte hört något klagomål.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
I fråga om kurslitteraturen kan kommentarerna - som verkar komma från två eller tre studenter - förvisso ge anledning till
eftertanke, men då snarare i fråga om ökad tydlighet vad gäller vilken typ av arbetsplats (företag/organisation, avdelning)
praktiken bör förläggas till.
En möjlighet är att kursansvarig godkänner varje enskild praktikplats. Nackdelarna med ett sådant förfarande är dock flera.
Det kräver att varje student i god tid innan praktiken lämnar in en beskrivning av de tilltänkta arbetsuppgifterna för
godkännande, vilket innebär väsentligt utökad arbetsbörda både för handledaren och för kursansvarig. I synnerhet vad
gäller den kursomgång som börjar på höstterminen blir det svårt att få denna procedur avklarad under sommaren, med
semestrar att ta hänsyn till. Det är kanske inte heller alltid helt klart vilka arbetsuppgifterna kommer vara, särskilt i fråga om
helterminskursen.
I nuläget är det studentens ansvar att hitta en passande praktikplats, och kursansvarig är behjälplig om det finns
frågetecken kring detta. I de allra flesta fallen har detta fungerat väl, men det är bra om det kan understrykas ännu mer att
det behöver vara arbetsuppgifter som passar kursens lärandemål.

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

