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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen har sedan tidigar år schematmässigt delvis strukturerats om vilket verkar gett bra resultat. Denna översyn
av momentens placering under kursens gång bör fortsätta även inför kommande kurs för att ytterliggare förtydliga
kursens struktur för studenterna.

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.
En minoritet av kursens deltagare har besvarat kursutvärderingen. Resultatet blir därmed delvis oskäkert (se resultat av
separat analys nedan). Kursen innehåller också såväl programstudenter som fristående vilket beroende av olika tidigare
erfarenheter kan förklara en viss spridning i svar.
I samband med kursen genomfördes än separat kursanalys. Andelen deltagande var då högre än vid denna
kursutvärdering. Resultatet från denna visade på att de strukturella förändringar av kursens upplägg som genomfördes
detta år fallit väl ut. Samma studie visade också på att bortsett från det stora antalet studenter vid gruppuppgifter kursen
fungerat väl.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Årets kurs var ovanligt stor till antalet, vilket lett till stora grupper. Detta behöver ses över inför kommande år för att
gruppuppgifter skall fungera fullt ut. I det att kursen innehåller såväl programstudenter som fristående studenter med olika
erfarenhet kan frågor om diskussionklimat och hur olika kritiska prespektiv i undervisning kan ställas mot varandra och
diskuteras för att ge perspektiv behöva tas upp och förklaras vid kursintroduktion.

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

