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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Byte av viss litteratur, ett examinerande moment skulle ses över m.m.

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.
Kursen samläses med två andra studentgrupper, vilket skapar både ett dynamiskt klassrum och vissa svårigheter. Eftersom
bara två studenter besvarat enkäten så är det svårt att veta hur mycket vikt som ska läggas vid svaren. Dock genomfördes
utvärderingar i klassrummet på dk 1 och 2 och dessa visar till viss del samma sak när det gäller upplägget på metodkursen.
Andra saker som framkom vid dessa utvärderingar var att vissa upplevde litteraturen som svår och tempot som för högt.
Flertalet upplevde kursen som intressant. Studentgruppen har överlag visat ett stort engagemang.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Upplägget på metodkursen bör ses över, ev. kan något examinerande moment tas bort eller bakas in i annat moment (här
måste dock lärandemålen beaktas). Feedback ska som regel alltid ges vid examination, här behövs en genomgång av
vilken feedback som ges och hur. Vi har olika förutsättningar att ge feedback beroende på examinationsform, men som
sagt, här kan en bättre överblick behövas.
Svårighetsmässigt och tempomässigt bedöms kursen ligga på samma nivå som kurser vid andra lärosäten.

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

