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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.

Angående huruvida kursens upplägg har varit et stöd för att nå lärandemålen är alla generellt nöjda; 4 ?i en vis
utsträckning?, 5 ?i hög utsträckning.? På fråga två tycker alla att de har haft möjlighet att visa att de har lärt sig det som
uttrycks i lärandemålen; 8 av 9 markerar ?i hög utsträckning?. Samlad är detta et tilfredsstillende resultat. Angående
arbetstiden ses en ganska jämn fordelning mellem de olika svarmöjligheter, så det kan konstateras att det finns ganska stor
variation blandt studenterna vad detta parameter angår. Angående bemötandet fra lärande svarar alla generellt positivt; 4 ?
i mycket hög utsträckning?; 2 ?i hög utsträckning?; 3 ?i en vis utsträckning?. Fordelningen är altså generellt positivt lutande
till det mycket positiva. 
Ang. övriga synpunkter och kommentarar är enkelte inte nöjda med seminarieformen och önsker mer lärarstyrd
undervisning. Det uttryckets av fler också et önska om större tydlighet i kommunikationen ang uppgifter och examinationer.
Särskilt delkurs 1 och 2 upplevs som intensiva och lästunga. Enkelte markerer också att fler examinationer har varit
placeret för när varan. Det markeres som positivt att den didaktiske reflektion finns med löpande under kursens gang samt
att grupparbetet har varit välfungerande och givande. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ang. tydligare kommunikation vid uppgifter och examinationer kommer vi på ämnet att gå genom existerande betygkriterier
samt skriva nya där det saknas. Planeringen av examinerande moment skulle också kunne ses över för att evt. göra en mer
jämn och mindre intensiv fordelning. Mer grundläggande ändringer ang kurslitteratur kan diskuteras på ämnesnivå.

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


