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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.

Liksom vid tidigare kursvärderingar baseras vår analys på ett lågt antal svar (12 av 36 studenter har fyllt i
enkäten). Svaren i denna enkät liknar tidigare svar: det går i stapeldiagrammen att utläsa en variation i hur
man som student upplevt kursens innehåll och form. Resultatet i fråga 2, i hur hög grad man upplever sig ha
fått visa vad man lärt sig står ut något, viket kan tolkas så som att de läraktiviteter och uppgifter som
genomförs i kursen inte är tillräckligt väl utformade, eller att de inte uppfyller vissa studenters förväntningar
på hur kursen utformas. 

Hur mycket tid man som student lägger ner på kursen kan vara ett dilemma då våra studerande till största
delen är yrkesverksamma och de allra flesta arbetar heltid. Så som nämnts vid tidigare analyser kan detta
ändå vara en indikator på att det är något vi behöver ta i beaktande. En återkommande utmaning är också
den ofta stora variation i förkunskaper bland deltagarna, något vi kan utläsa en frustration över i några av
fritextssvaren, men också (kanske) visar sig i de svar som handlar om såväl nedlagd tid som mängden stoff
som ska läsas. 

Synpunkterna på kursledningens agerande och aktivitetsnivå i kursen tar vi till oss, framförallt när det gäller
att ha tider klara för allt som gäller i kursen i god tid. Önskemål som vi utifrån en kursvärdering tillgodoser i
nästa kurs, t ex att ha ett bokseminarium, finnas i diskussionstrådar på lärplattformen etc. har genom åren
dock inte alltid fungerat, då man som yrkesarbetande student ändå inte haft möjlighet/mäktat med att delta i
dessa aktiviteter.

Över tid har vi märkt att fler studenter bär med sig andra förväntningar på sin utbildning än tidigare.
Förväntningar som till exempel handlar om tydlighet i kursstruktur (vad ska detta leda till), tydlighet i
uppgiftsinstruktioner (hur uppgifter ska lösas). En tolkning kan vara att man bär med sig ett förhållningssätt
till sina studier som kan beskrivas som ett ?vad kommer på tentan beteende?. Att läsa kurslitteraturen
förutsättningslöst, utan att veta vad litteraturuppgiften kommer att handla om, upplevs mer frustrerande.
Detta går att tolka som ett resultat av att man levt kanske hela sitt liv i ett målstyrt system. Att då ?hamna? i
ett program som bärs av andra perspektiv på lärande och utveckling förstår vi kan vara svårt. Så det vi
framförallt tar med oss från den här kursvärderingen är att vi behöver bli än tydligare i vår information om
vilka grundtankar programmet vilar på. Bli tydligare i vilka tankar och perspektiv med utgångspunkt i
forskning om utbildningsledning och skolutveckling som ligger till grund för kursens innehåll men också form:
hur läraktiviteter och uppgifter utformas och varför de utformas så. Detta ska finnas på de platser studenter
möter vårt program på webben, såväl i skriven form men kanske också i form av kortare filmer. Lika viktigt
som det är för oss att ta till oss studenters upplevelser och synpunkter av kurser i programmet, lika viktigt är
det att man som student inte kommer till ett program som kanske inte passar det man har tänkt med sin
utbildning. 

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.


