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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vid föregående kurstillfälle (vt - 2021)framkom att det sista obligatoriska seminarietillfället som
gäller utvärdering - där var tiden alltför knapp. Detta ändrades för höstens aktuella kurs. Något
motstridiga upplevelser av hemtentamen förmedlades, dock visar hemtentamen en god fördelning av
betygsfrekvenser; 80% av studenterna erhöll betyget G, 12,5% erhöll betyget VG samt 7,5% erhöll
betyget U. Ingen ändring sker av hemtentamens upplägg. Några synpunkter har framkommit att det
varit för stora grupper (7 studenter i varje grupp). Vid varje seminarietillfälle har studenterna
tillfrågats om deras upplevelser av att arbeta i stora grupper. Ingen av grupperna angav muntliga
invändningar. Avvaktar därför med att göra om gruppindelningen höstens aktuella kurs.

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.
Utöver aktuell kursvärdering har studenterna efter varje föreläsningstillfälle inkl. seminarier, tillfrågats om att
muntligt utvärdera nuläget i kursen. Vid dessa tillfällen har vid något tillfälle funderingar inför hemtentamen
ventilerats. Vid muntlig utvärdering anger studenterna att det fungerat bra med grupparbeten på distans. I
övrigt har inga synpunkter framkommit från studenterna från de muntliga kursvärderingstillfällena. I
fritextsvar lämnas synpunkter kring att grupperna varit för stora och att man önskat fler individuella uppgifter.
Samtidigt menar någon student att mindre grupper innebär fler seminarietillfällen och den tiden finns inte
eftersom de flesta är ute i arbetslivet nu. Fördelar som anges är intressanta examinationsuppgifter som ligger
på en lagom nivå. Vidare uppskattades att grupparbetena hade avsatt tid i schemat. Bra eftersom många
arbetar. Pedagogiska lärare och uppskattad gästföreläsare (IFO-chef). En viktig notering från kursansvarig är
att det i princip varit 100% studentdeltagande vid samtliga kurstillfällen. Detta skiljer sig avsevärt åt från
tidigare tillfällen när kursen varit campusförlagd, så endast mellan 40-50% av studenterna är närvarande. I
övrigt positiv feedback på bemötande från lärare, föreläsningar och gästföreläsare.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Något motstridiga upplevelser av hemtentamen förmedlades, dock visar hemtentamen en god fördelning av
betygsfrekvenser; 75% av studenterna erhöll betyget G, 17,5% erhöll betyget VG samt 7,5% erhöll betyget U.
Framgår att tentamen upplevdes som stressande och alltför lång, samtidigt anges att konceptet var bra med
fyra frågor. I nuläget inget ambition att göra några ändringar på hemtentamen. Synpunkter föreligger på det
sista seminariet kring utvärdering. Instruktionerna behöver förtydligas för den uppgiften. Mycket oklart kring
huruvida majoriteten av studenterna vill ha mindre grupper vid grupparbeten. Utvärderingen innehåller för få
deltagare och synpunkterna är motstridiga.

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

