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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 7

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--För att få svaret "I mycket hög utsträckning" (istället för "I hög utsträckning") på påståendet
"Kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål" kan det säkert
vara en bra idé att ännu mer tydligt presentera och diskutera kursens lärandemål i samband med
introduktionen, för att på så vis försäkra sig om att studenter har möjlighet att identifiera be om det
stöd de behöver under kursens gång.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare, 15.0 hp (LXAA02)
Kursansvarig: Anna Linzie





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.

Även här har endast en student svarat, vilket gör det svårt att analysera kursvärderingen i mer generella
termer. Denna student var inte helt och hållet nöjd, och kanske hade blivit hjälpt av ännu mer fokus på den
förändring som föreslogs förra gången ("... ännu mer tydligt presentera och diskutera kursens lärandemål i
samband med introduktionen, för att på så vis försäkra sig om att studenter har möjlighet att identifiera be
om det stöd de behöver under kursens gång").

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Återigen ett fokus på att ge tillräckligt stöd och support för att studenterna ska klara kursen med det stora
mått av självständighet som ändå krävs.

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


