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DISKUSSION MED LP-60 STUDENTER 2007-01-17
Förslag och önskemål som framkom för att förbättra Lp60-programmet
•

Studenterna har svårigheter med att hitta kurskoder när de skall söka kurser. För att
vara säkra på att de valt rätt kurs och för att lättare hitta information om kursen önskar
de att kurskod och anmälningskod anges i välkomstbrevet.

•

Studenterna vill ha en ingång på Blackboard för att sedan kunna gå in på de olika
kurserna. De vill att allt ska vara samlat på ett ställe för att slippa leta och vara rädda
att de missar någon viktig information. De önskar vidare att Blackboard utnyttjas mer,
alltså med fler funktioner än nu.

•

Studenterna vill ha tydligare förslag på hur undervisning kan läggas upp och varierad
undervisning på Högskolan. De önskar Chat på nätet/Blackboard för att kunna dela
sina erfarenheter Loggbok förs under programmets gång. Problematiseringar görs i
denna.

•

Förbättrade kursövergångar? Skall litteratur vara inläst vid kursstart? Kan en
inläsningsvecka för kommande kurs ligga före innevecka med kursstart på ny kurs och
före kursslut på föregående kurs då 2 kurser delar innevecka? Kursplan och
kurslitteraturlista skall ges ut i god tid före kursstart med tydlig information om vad
som skall hända under den kommande kursen.

•

Utvärdering måste göras efter varje kurs, inte bara skriftlig utan också en muntligt
med läraren. Generella frågor som kommer upp i utvärderingarna bör tas upp med
ansvarig för efterföljande kurs och till kursansvarig för samma kurs nästa år.
Alternativt görs en utvärdering i slutet av varje innevecka och endast en kortare i slutet
av kursen.

•

Kontinuerlig träff med programansvarig, kanske 1 gång/kurs. Annat alternativ är att
studenterna har ett ”studentråd” som har kontakt med programansvariga.

•

De ämnesdidaktiska kurserna måste falla inom ramschemat. Om inte så blir fallet
måste studenterna meddelas schema i god tid innan aktuell innevecka då studenterna
samplanerar boende och transport.

•

Studenterna önskar uppföljning/respons på sina inlämningsuppgifter.

•

Examensarbetet.
Studenterna kommer att ta kontakt med ämnesansvarig för det ämne som studenten
tänker skriva examensarbete inom för att en lämplig handledare ska utses.
De studenter som redan under metodkursen bestämt ämne tilldelas handledare då.
Slutredovisningarna för examensarbetet är olika för de olika institutionerna som oftast
följer det långa lärarutbildningsprogrammet. (Arbetet skall i regel läggas ut på
Blackboard en vecka före ventileringstillfället).
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