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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
(...) vi ska hitta former för att utveckla såväl vår återkoppling till gruppernas arbete i lärplattformen som vid våra
närträffar. En återkommande utmaning är den ofta stora variation i förkunskaper bland deltagarna, men att lösa
detta genom en nivåindelning kommer inte att bli aktuellt.

En brasklapp är att det är svårt att göra en kursanalys baserad på så få svar. Vi behöver alltså också försöka
uppmana
deltagarna att fylla i den här enkäten. 
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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.

Som tidigare analyser visat så är det alltför få som väljer att besvara en enkät av detta slag. Men, av de svar som inkommit
är det som vanligt intressant att notera den variation som framträder, såväl i stapeldiagrammen som i frisvaren. Det som
passar en person passar inte en annan, någon upplever att upplägget har varit pedagogiskt och bra med en tydlig röd tråd,
någon annan skulle hellre ha sett en mera traditionell akademisk utbildning. Till viss del är detta något som alltid kommer
att uppträda, och kanske framförallt i ett program, en kurs, som har ett något annorlunda upplägg i jämförelse med andra
utbildningar. 

Likaså är det intressant att ta del av det några säger i förhållande till tid som lagts på studier i relation till eget arbete. Detta
är till vissa delar ett problem, men då framförallt i relation till att flera studenter väljer att hoppa av utbildningen då de en tid
in på terminen upptäcker att de inte mäktar med att arbeta heltid samtidigt med studier. Detta är dock ett problem som inte
är unikt för vårt program utan även andra program som just vänder sig till yrkesverksamma. Att uppge att man inte har lagt
ner så mycket tid på studierna som förväntas kan dock vara en indikator på att det är något vi behöver ta i beaktande och
funder över vad det kan bero på. 

Två skrivna kommentarer handlar om att bara det som poängssätts ?räknas?, vilket utifrån det processstyrda upplägget i
kursen är ett feltänk. Även om det bara är två personer som skriver om detta behöver vi fortsätta att förtydliga tankarna
bakom upplägget. Som vi skrivit i tidigare analyser motsägs kursen processinriktade upplägg av andra sätt att se på
kunskap och hur utbildning bör ?riggas?, t ex att studenten på lärplattformen möts av formuleringar av typen att detta
moment inte räknas, vilket det naturligtvis gör, men inte i form av poäng. Detta kan till viss del arbeta ?emot? kursens
upplägg. Intressant att notera är att det är första gången detta skrivs ut så tydligt, vilket man kan tolka på olika sätt. 

Av fritextssvaren kan vi också sefir oss viktiga förbättringsområden, t ex et behov av att utveckla den avslutande
examinationsuppgiften (som vi redan har påbörjat ett arbete med); vår kontakt med deltagarna mellan närträffarna kan
förbättras. Otydligheten vissa uppger sig uppleva och en från studenternas sida upplevd dålig planering är något vi också
behöver se över. 

Då ett nytt magister/masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling startar till hösten har vi sett över de texter som
ligger på webben och förtydligat programmets processinriktning och vilket upplägg och vilka arbetsformer programmet är
uppbyggt efter, i linje med denna inriktning. Detta för att man redan som intresserad av att söka programmet tydligare ska
kunna se om det är ett program som kan passa en. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se ovan.

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


