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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 49

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 99

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-08-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Tema Barn och Barndom, 30.0 hp (LPGF10)
Kursansvarig: Karolina Kjellberg





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.

49 av 99 studenter har besvarat utvärderingen. På fråga 1 om kursens upplägg har varit ett stöd för att nå
kursplanens lärandemål har 87% svarat i mycket hög respektive hög utsträckning. På fråga 2 om
examinerande moment har skapat möjlighet för studenter att visa sina kunskaper svarar 92% i mycket hög
respektive hög utsträckning. På fråga 3 gällande studietid svarar 89% att de lagt ner mellan 30-40 timmar
eller mer på sina studier. Fråga 4 gällande professionellt bemötande av lärare och personal svarar 86% i
mycket hög respektive hög utsträckning. 10% (5 studenter) svarar i viss utsträckning och 4% (2 studenter)
svarar i ringa utsträckning eller inte alls. I vår analys framkommer överlag en nöjdhet med kursen upplägg,
innehåll och examinationer. Hög andel av studenterna har även lagt ner tid på kursen motsvarande
heltidsstudier eller mer. Övervägande del av studenter upplever ett professionellt bemötande av kursens
lärare och personal. 

I de fria kommentarer som finns med i utvärderingen framkommer att kursens upplägg, innehåll och
examinationer har varit tydliga och ses som ett stöd för studenterna att visa på sina kunskaper kopplat till
lärandemål. Lärares bemötande beskrivs goda, däremot finns inga svar finns knutna till de % som svarat i
viss utsträckning, ringa utsträckning eller inte alls. I kommentarer framkommer däremot önskemål om
förändringar för delkurs 4. Detta arbete påbörjades redan efter förra terminens utvärdering men kursledare
ser att ytterligare utveckling kan göras. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi fortsätter utveckla innehåll och struktur i delkurs 4. Förslag från studenter är att strukturera upp tydligare
hur opponeringen ska gå till samt att ange minimum på ordantal innan inlämning för opponering. Önskan
finns även om fler föreläsningar och mer innehåll om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kursledare
ser över hur kursens innehåll i delkurs 4 kan förtydligas efter önskemål.

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


