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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Den stora utmaningen inför nästa läsår är att finna ett bra upplägg för genomförande av kursen
under den första halvan då den kommer att bedrivas i digitalt format pga Covid-19 pandemin. Det är
många studenter som deltar och gruppövningar med mera behöver planeras för att kunna
genomföras bättre via Zoom och Canvas. Förhoppningsvis kan detta utvecklingsarbete generera
mervärde för framtida undervisning också när situationen återigen kommer att normaliseras.

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.
Överlag har studenterna varit nöjda med kursen, men det finns synpunkter på formatet när det gäller
undervisning och examination i de olika delkurserna när man tar del av de olika kommentarerna. Vi tar till oss
de olika synpunkterna inför nästa läsår. Det har varit en utmaning detta läsår att anordna kursen då den i sin
helhet har genomförts på distans med hjälp av Zoom. Ett nytt format som det inte alltid varit lika lätt att ställa
om till för alla involverade.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Vi kommer att diskutera och arbeta med att vidareutveckla formatet med distansundervisning då vi under
åtminstone första läsperioden kommer att ha Zoom baserad undervisning och seminarieverksamhet. Även
erhållna kommentarer kommer att beaktas i utvecklingsarbetet framgent.

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

