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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 79

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
2018-03-07 ht 2017
Fortsatt fokus mot yngre barn i förskolan
Utveckla arbetet med flippat klassrum och digitala examinationer via telebild
Ämneslärarrepresentanter som deltar i kursutveckling

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.
Utifrån stapeldiagrammen kan man konstatera en att studenterna ht 2018 är mer nöjda med kursen än studenterna från ht
2017. Andelen svar från kategorierna A och B är mycket högre för ht 2018 specifikt för frågorna 1,2 och 4. För fråga 4 som
handlar om hur mycket tid som studenterna anser sig lagt ner på kursen har bara en liten ökning skett jämfört med ht 2017.
Några få kommentarer om att kursen varit rörig och dålig information men inte alls lika många som året innan. Här måste
man ta i beakta att Canvas infördes som ny plattform under denna kurs. Däremot är det flera kommentarer om att många
uppgifter skall lämnas in och redovisas samtidigt (i slutet av kursen). Vi lärare valde att lägga nästa alla examinationer och
inlämningar i slutet av delkurs 4 i januari. Detta p.g.a helger kring jul och nyår. Kursen går på distans och studenterna har
svårt att träffas på lärcentra under denna period. Nu fick de möjlighet att själva lägga upp planeringen av arbetet med
uppgifterna. Några anser att kursen varit stressig med mycket att göra men samtidigt lärorik och inspirerande.
Även i år återfinns några kommentarer om att undervisningen i kursen saknar tydliga kopplingar till förskolans
verksamhet och att ämneskunskaperna ligger på för hög nivå. Dessa kommentarer har stadigt minskat varje år men ht 2017
ökande antalet kommentarer om koppling till verksamheten för att ht 2018 återigen minska.
I år har kursen fått många fler positiva kommentarer än tidigare:
Jag tycker att det har varit en rolig termin och har lärt mig väldigt mycket. Jag tycker också att det är bra att lärarna stått på
sig mot arbetslag som inte aktivt lyssnat och därmed missförstått uppgifter. Jätte bra lärare som brinner för det dem
undervisar i, engagemanget smittar av sig och hos mig har därmed väckts ett stort intresse för samtliga ämnen och en
djupare förståelse som jag kommer ta med mig. En upplevelse av crystallizing, jag vill vidareutvecklas inom samtliga
ämnen :) (student ht 2018).
Väldigt härliga och bra lärare genom hela terminen. Trots tufft pluggande med mycket att lära , har det känts kul då lärarna
varit hjälpsamma, och trevliga (student ht 2018).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Fortsatt arbete med bättre koppling till verksamheten i förskolan t.ex fortbildning för undervisande lärare i kursen
Kursplanen skrivs om med tanke på den nya läroplanen för förskolan t.ex digitalisering
Uppgifterna i delkurs 4 ses över och kommer att fördelas på ett annat sätt tidsmässigt.

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

