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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10
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Anmälningskod: 29919
Termin:

VT-18

Startvecka:

201804

Slutvecka:

201823

Studietakt:

50%

Studieform:

Distans

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 61

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Vi har slagit ihop två uppgifter till en för att minska antalet uppgifter. I övrigt tycker vi att det handlar mycket om att ge tydliga
instruktioner och förklaringar till studenterna om uppgifter och tid för inlämningar. Vi behöver också prata mer om vad
universitetsstudier innebär krav, tid och form.
Att inlämningsdatum hamnar innan närträff är svårt att undvika, men studenterna kan själva sprida sitt arbete över tid.
Att varje student ingår i två olika didaktikgrupper ökar antalet uppgifter. Här kan didaktikerna uppmanas att begränsa
antalet.
Vissa upplever innehållet och kraven som positiva för lärandet.
Kommer att planera schema och seminarier på ett bättre sätt för att undvika stress på närträffarna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Förändringar inför ht 18:
Vi har slagit ihop två uppgifter till en för att minska antalet uppgifter. I övrigt tycker vi att det handlar mycket om att ge tydliga
instruktioner och förklaringar till studenterna om uppgifter och tid för inlämningar. Vi behöver också prata mer om vad
universitetsstudier innebär krav, tid och form.
Att inlämningsdatum hamnar innan närträff är svårt att undvika, men studenterna kan själva sprida sitt arbete över tid.
Att varje student ingår i två olika didaktikgrupper ökar antalet uppgifter. Här kan didaktikerna uppmanas att begränsa
antalet.
Vissa upplever innehållet och kraven som positiva för lärandet.
Kommer att planera schema och seminarier på ett bättre sätt för att undvika stress på närträffarna.

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

