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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det är första gången kursen går.
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Skola som system och idé - LAKPF, 15 hp (LPGKF8)
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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.

Svaren från de studenter som besvarat de fasta frågorna och frisvaren ger en övergripande bild att kursen fungerat bra.
Studenterna har haft möjlighet att nå målen och fått möjlighet att visa detta i examinationerna. De har också generellt sett
lagt ner mycket arbete i kursen och av frisvaren att döma syns inga större orosmoln kring upplägg och genomförande. I
boxen nedan anges vad vi tänker justera nästa gång kursen går. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Även om kursen tycks ha fungerat väl så skall vi justera några saker. Vi skall se över litteraturen så att överlappningar
minimeras. Litteraturen har i huvudsak bestått av vetenskapliga artiklar men vi har haft en grundbok om didaktik som är
studentlitteratur. Vår uppfattning är att den har fungerat väl för att introducera fältet men den är gammal så om vi hittar
någon nyare litteratur med samma kvalitet kan vi byta ut denna bok. Vi skall också justera arbetsbördan något genom att i
än högre grad nytta tiden i början av utbildningen för kursen innan VFU:n startar. Vi skall också gå igenom de
examinerande uppgifterna för att se om de kan hanteras på ett annat sätt eftersom studenterna gett signaler om att
utbildningen i stort, inklusive vår kurs är ganska uppgiftstung. Fokus kommer att ligga på möjligheter att samordna
uppgifterna bättre.

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


