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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 6

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik), 15.0 hp (LXACP1)
Kursansvarig: Hamid Asghari





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.

Eftersom det enbart är en student som har medverkat i utvärderingen är det svårt att dra någon slutsats. Studenten är
missnöjd med kursen i sin helhet. Utifrån studentens kommentarer får jag uppfattningen att studenten saknar tydlighet kring
kursen och hur kommunikationen mellan student och handledare ska genomföras. 

Studenten kommenterar: ?Dåligt förklarat hur detta skall visas i arbetet?. Jag vet inte vad detta syftar till, men kursledaren
berättar för studenterna hur kursen är uppbyggd och hur arbetsprocessen ser ut vid första närträffen. Det verkar att
studenten har missat närträff 1.

Studenten kommenterar: ?Funderingar kring om handledare öht ska vara handlerade finns...?. Kursen är uppbyggd på det
viset att studenterna möter sina handledare vid närträffarna. Det är även planerat att studenterna lämnar sina texter till
andra handledare och studenter för återkoppling. Det verkar att studenten har missat denna planering.

Studenten kommenterar: Fler handledartimmar, ev samarbete med fler handledare så att man får bekräftat att arbetet är på
väg åt rätt håll. Som jag skrev ovan är det planerat att studenterna lämnar sina texter till andra handledare och studenter för
återkoppling. Med andra ord, det som studenten kommenterar görs redan.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Jag kommer att betona på vikten av eget ansvar i att klara av kursen. Dessutom kommer jag att återigen berätta för
studenterna hur viktigt det är att komma till närträffarna samt att läsa de dokument som är inlagda på Canvas.

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


