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schemaläggningen av metodmomenten.
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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.

Det är ungefär 3/4 av studenterna som har svarat på kursanalysen. De flesta anger att de i hög eller mycket hög
utsträckning har utvecklat kunskaper, förmågor och färdigheter som beskrivs i lärandemålen och att de har blivit
professionellt bemötta av lärarna. De flesta studenterna har lagt ner 20-39 timmar i veckan på sina studier.

Studenterna har kommenterat att det har varit mycket metod, och att det har varit för kort med tid mellan olika
metodmoment. Några tycker också att metodmomenten har varit för omfattande. Några upplever fortfarande att det är olika
nivå på de olika delkurserna, och några studenter tycker att schemaläggningen på delkurs 3 inte var bra (föreläsningarna
var inte så utspridda, utan väldigt tätt och hade många heldagar). någon har kommenterat att det var väldigt många böcker
för delkurs 3.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Nästa kurstillfälle har redan börjat, så det är svårt att göra stora ändringar. Vi har dock redan sett över kurslitteraturen,
eftersom denna synpunkt framkom redan på vårt ämnesråd. Vi har bland annat infört en mer omfattande bok på svenska på
delkurs 3 (utvecklingspsykologi) istället för flera kortare böcker. Vi behöver arbeta vidare med att hålla en jämn nivå över
hela terminen, och att examinationer ska spegla kursens innehåll på ett bra sätt. 

När det gäller metoden behöver vi se över schemaläggning av dessa moment till hösten -17, samt se över vilket innehåll vi
ska ha i dessa moment.

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


