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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8
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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Delkurs 1: Vissa justeringar har gjorts i uppläggningen, ssk de ämnessidaktiska momenten.
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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.

Delkurs 1: Vi noterar med intresse skillnaden i svar i synnerhet mellan distansstudenter och campusstudenter på HIGL03,
även om antalet svar i det senare fallet är så få att det är svårt att dra några långtgående slutsatser. Möjligen indikerar
svaren - och svarsfrekvensen - den skillnad i fråga om studentgruppernas egen aktivitetsgrad som de undervisande lärarna
lade märke till i samband med dk 1.

Delkurs 2: Genomströmningen är alltför låg. Kursvärderingen signalerar svårigheter även om det inte går att utläsa tydligt
pga svarsfrekvensen.

Delkurs 3: Tidigare har distansstudenter ofta sett sig som liggandes något utanför interaktionen. Det kan dock konstateras
att uppslutningen inte har varit särskilt stor från distansstudenternas håll, utan ett fåtal har varit med vid blended-
föreläsningarna. Detsamma gäller seminarietillfällen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Delkurs 1: Vi avser vidareutveckla nuvarande uppläggning inför ht 17, ssk med avseende på integrationen av
ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska moment.

Delkurs 2: Behörighetskravet ändras så att godkänd B-uppsats krävs. En helhetsöversyn pågår kring historieämnets hela
genomströmning gällande uppsatskurser vilket kan påverka nästa kurstillfälle.

Delkurs 3: Det är viktigt att ta med studenternas aktivitet framöver, eftersom förberedelsearbete inför mikroundervisning
innebär till viss del grupparbete. I den modell som arbetas fram måste därför en ökad delaktighet och aktivitet främjas i
synnerhet när det gäller distansstuderande. I övrigt gäller samma förändringsåtgärder som för campus.

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


