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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Itslearning ska upphöra och bytas ut till ett förhoppningsvis tydligare system. Innan dess kommer kursledare och
lärare att försöka göra presentationen på Its så tydlig som möjligt. Det kommer även i fortsättningen finnas en
öppen dialog mellan kursledning, studenter och lärare för att synliggöra och tydliggöra innehåll och upplägg i
kursen. Det är många ämnen som finns med men vi kommer att se över om uppgifterna i ämnesområdena kan bli
mer varierande. De skriftliga uppgifterna och några redovisningar har medvetet ett liknande upplägg för att också
fördjupa förståelsen, men detta behöver påpekas flera gånger så att alla studenter förstår syftet med detta. När det
gäller samarbetet och kommunikation mellan kursledning
och lärare så fungerar det bra och det märker de flesta studenter. Vi kommer att fortsätta att lyssna på studenter
och utveckla kursen vidare.
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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.

Förutom de som har svarat på enkäten så har även studenter mailat, ringt och framfört synpunkter till kursledare. Det har
även framförts synpunkter till studentrepresentanten inför programrådsmöte. Det upplevs som en innehållsrik termin med
flera ämnen och fokus på de yngsta förskolebarnen. Innehåll och upplägg upplevs av de flesta som relevant inför
kommande yrkesutövning. Uppgifterna beskrivs som roliga och givande. Närträffarna har upplevts som innehållsrika och
lärorika. När det gäller kommunikationen via Its så är den svårare att tolka och svar på frågor upplevs av en del som
alldeles för korta, som i sin tur väcker fler frågor. Det framkommer önskemål om att ha mer kontakt och dialog med
kontaktlärare och ämneslärare. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I nästa kurs är det en ny plattform som förhoppningsvis kommer att bidra till att det blir en tydlig presentation av innehåll och
upplägg och bra forum för kommunikation mellan studenter, lärare och kursledare. Återigen ska skrftliga
inlämningsuppgifter ses över för att tydliggöra om något är oklart. Vi kommer även i fortsättningen ha en öppen dialog och
besvara frågor.

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


