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Kurs | Course 

Kursnamn | Course name 

Kurskod | 
Course code 

Kurstillfälleskod | 
Instance code 

Omfattning | 
Credits 

Termin | 
Semester 

Svarsfrekvens kursvärdering | 
Response rate course evaluation 

Statistik | Statistics 

Antal registrerade studenter | Number of enrolled students 

Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the 
course 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Fördelning antal kvinnor/män bland lärare | Teachers women/men 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last 
time it was given 
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Sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag i kursvärdering (inklusive 
fritextsvar) och formativa utvärderingar 

Summary of the students’ views and suggestions in the summative course evaluation 
(including text answers) and formative evaluations 

Starka sidor | Strengths 

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements 
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Lärares reflektioner kring kursens genomförande och resultat, inklusive 
lärandeaktiviteters och examinationers koppling till lärandemålen | The teachers’ 
reflections on the implementation and result of the course, including the connection 
between teaching activities, examinations and learning outcomes 

Lärares förslag till åtgärder för hur kursens utformning och genomförande kan 
förbättras för att främja jämställdhet och motverka diskriminering | The teachers’ 
suggestions for measures for how the design and implementation of the course may be 
improved in order to promote gender equality and prevent discrimination  
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Lärares reflektioner kring kursens forsknings- och arbetslivsanknytning | The teachers’ 
reflections on the course’s research base and links with the world of work 

Lärares reflektion till hur kursen främjar förståelse för andra länder och internationella 
förhållanden | The teachers’ reflections on how the course promotes understanding of 
other countries and of international circumstances 

Förslag till åtgärder för kursen som helhet | Suggestions for measures for the course 
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Övriga kommentarer | Additional comments 

Datum | Date Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by 


	Kursnamn  Course name: Handledarutbildning för lärare
	Kurskod  Course code: FBHAND
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 7,5 hp
	Termin  Semester: VT22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 58%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 7
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 4
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Kursen är ett samrbete mellan GIH, KMH KF och SKH. Toalt betod kursen av 22 studenter varav 7 från GIH.
Kursen ges på trekvartsfart och startade HT21 och slutfördes VT22.
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 5/2
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 3
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Byte av litteratur vid ett tillfälle. 
	Starka sidor  Strengths: 1. Studenterna anser att kursens upplägg huvudsakligen har varit bra.

2. De uppskattade kontakten med studenter från andra lärosäten och ämnen vilket gav givande diskussioner.

3. Bra och relevant litteratur. 

4. Gruppstorleken ansågs positiv. Dvs. att det inte vara så många deltagare. 

5. Läroika seminarier och föresläsningar.


















	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: 1. Höja tempot något. Kursen ges ju över två terminer på trekvartsfart - halvfart anser vissa skulle vara bättre.

2. Utveckla examinationsuppgiften så att de hänger ihop bättre.























	between teaching activities examinations and learning outcomes: 1. Samarbetet mellan de fyra lärosätena har fungerat bra och kursen har blivit bättre efter den mer genomgripande revidering som gjordes för två år sedan - framförallt gällande examinationsuppgifterna. 

2. Kan vara lite problematiskt att studenterna ligger på så olika nivåer. Vissa har tagit examen rätt nyligen och skrivit självständiga arbeten medan andra tog examen för 20 år sedan och saknar i stort sett kunskap om forskning.

	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Inga förändringar behöver göras. Litteraturlistan består av ungefär lika många kvinnliga och manliga författare och både kvinnor och män undervisar på kursen. En av studenterna som gick kursen har dyslexi och fick det stöd som hen har rätt till.

	reflections on the courses research base and links with the world of work: Stark arbetslivsanknytning - det är ju fortbildning för verksamma lärare. 
Forskningsanknytningen finns dels i litteraturen, dels i den ministudie som är en av examiantionsuppgifterna.
	other countries and of international circumstances: Det perspektivet saknas.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures:  Kursen behöver behålla sin nuvarande form åtminstone ett år till innan de fyra högskolor som genomför den kan enas om nya åtgärder. Som nämnts genomgick den en större revidering för två år sedan. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Pia Lundquist Wanneberg
	Datum1_af_date: 220502


