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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 44

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 76

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Baserat på tidigare utvärdering har vi reviderat litteraturlistan och utvecklat undervisningen i telebilden. 
Inför nästkommande kurstillfälle ska vi se än mer se över kontaktlärarens roll när det gäller att bemötande av
studenter. Vi ska även än mer utveckla uppföljningarna på telebild - Blending Learning. Vi ser över litteraturlistan
kontinuerlig.

Ovanstående kursanalys är från föregående termins utvärdering som då var Distans men vi har tagit med deras
utvärdering inför vt som är för Campus

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-08-21

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Tema lärande och utveckling, 30 hp (LPGF02)
Kursansvarig: Majvor Dahlgren Levin





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.

Flertalet studenter av de som svarat uppger att de i hög eller i mycket hög utsträckning kunnat utveckla kunskaper,
färdigheter och andra förmågor. Flertalet studenter uppger också att de uppnått de kunskaper, färdigheter och andra
förmågor som finns beskrivna i lärandemålen några uppger att de gjort det i viss utsträckning. De flesta studenter uppger att
de lägger mellan 30- 40h i veckan åt studier. Studenterna uppger i hög grad att bemötandet från kursens lärare och övrig
personal varit professionellt, några få studenter visar på missnöje angående detta. Vissa studenter lämnar synpunkter på
att innehållet i veckans uppgifter varit för stora i förhållandet till de examinerande uppgifterna. Innehållsmässigt har
studenter angett att de lärt sig mycket i temat IKT och att de uppskattat idrott och specialpedagogik extra mycket då de
anser det vara högst relevant inför kommande yrkesutövning. Den examinerande studien de gjorde i arbetslaget ute på
fältet utifrån inkludering har setts som mycket givande .

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Flera studenter uppger att de kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen. Vi ska fortsätta arbeta fram innehållet omkring IKT och specialpedagogik samt övrigt innehåll. Vi ska även
fortsätta utveckla vårt arbetssätt utifrån att olika lärare har hand om olika teman i kursen och tydliggöra för studenterna hur
vi tänker oss i vårt arbetssätt där vi upplever att vi inte riktigt nått fram. Vi behöver se över vad studenterna saknar i
bemötandet från kursens lärare och övrig personal, vilka förväntningar finns hos studenterna och vad kan vi leva upp till?

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


