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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 20

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 61

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I samtal med lärarlaget tas upp vad som av studenterna upplevs som positivt för att säkerställa att
det
återkommer nästa gång kursen går. I frisvaren finns ett visst önskemål om att se över
arbetsbelastningen och
inom lärarlaget för vi en diskussion om examinationerna och arbetsbelastningen kring dem.

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.

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15.0 hp (LPGG08)
Kursansvarig: Madelene Ingström





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.

Studenterna som svarat är nöjda med kursens innehåll och upplägg. Kursens upplägg och examinationer
anses i hög utsträckning stämma överens med lärandemålen. Bemötandet av lärare och kursledare har
ansetts professionellt i hög utsträckning. I frisvaren anges att strukturen på canvas och tydligheten från
kursledare är positivt. Lärare i kursen uppges vara kompetenta och ha ett bra bemötande samt tar sig tid att
svara på studenters frågor. Det flippade upplägget som används i vissa av ämnena upplevs positivt och är
något som studenter vill ska behållas. 

Kursen upplevs i viss utsträckning stressig med mycket ämnesteori, litteratur att läsa och flera
examinationsuppgifter som ska lämnas in vid samma tillfälle. Något ämnes examinationsuppgift upplevs
ostrukturerad och av större omfattning än övriga samt att litteraturen i det ämnet inte anses helt relevant. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I lärarlaget samtalar vi om det som av studenterna upplevs som positivt för att säkerställa att det behålls till
nästa gång kursen går. Examinationsuppgifternas omfattning hade minskats till denna kursomgång efter
tidigare års kursvärderingar. Utfallet blev fördelaktigt men vi i lärarlaget behöver än en gång se över så att en
liknande arbetsinsats för alla examinationer krävs samt se över om de kan förtydligas än mer. Vi ser även
över om arbetsbelastningen kring examinationerna kan minska ytterligare om vi fördelar inlämningsdatumen
på ett annat sätt.

Litteraturlistan för hela kursen ses över för att uppdateras där så anses relevant.

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


