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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Sista examinationsuppgiften bör arbetas om; den hänger lite löst och det är mycket att granska tre
likabehandlingsplaner med tanke på det begränsade utrymmet
? Mer diskussion kring likabehandlingsarbetet under lektionstid önskas och då ha utgångspunkt i olika
perspektiv. Om man börjar med grupparbete kring detta innehåll, kommer det att underlätta för den individuella
examinationsuppgiften. Man bör använda grupplärartiden åt fördjupning av likabehandlingsarbetet
? Viktigt att få feedback från lärare om man kommer påläst och väl förberedd till ett lektionspass. Brist på detta kan
ha fått vissa studenter att inte längre dyka upp till grupplärartiden
? Vissa av föreläsarna har upplevts som oengagerade
? Konflikthantering som kursinnehåll önskas

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.
I den skriftliga utvärderings statistik alla studenterna visar att de i mycket högt, högt och i viss utsträckning utvecklat de
kunskaper, färdighet och andra förmågor som finns i lärandemålen. Samtliga studenter svara att de har haft möjligheter att
visa genom examination om de har uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns skrivna i
lärandemålen. 13% av studenterna har lagt mer än 40 timmer per vecka på sin studie och 50% lagt 30-40 timmer och 10%
under 20 timmer. 97% svarade att de upplevde under kursens professionellt och tillmötesgående bemötande av kursens
lärare och övrig personal.

Skriftlig utvärdering Antal svar: 37 (gamla enkäten)/30 (nya enkäten) och muntlig utvärdering
I båda skrivna och muntliga redovisningar framkommit kursensstyrkor. Bland styrkorna som ges finns följande med.
Styrkor
? Relevant och lärorikt innehåll.
? Aktuell och relevant litteratur.
? Litteratur, föreläsning och arbeten har knutits samman på ett bra sätt
? Tydliga planering för varje vecka.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
? Förbättra planeringen för RTK närträff och ha lärare i examinationstillfällen.
? Åtgärda olika problem som är relaterade med Box (fungerar inte med några word versioner (t.ex. Word 97), ger inte kvitto
för den som lämnar in uppgift och tar lång tid att ladda upp uppgifter).
? Ge mer tid i kursen för litteraturseminarium, tid för att redovisa och tid för diskussion.
? Föreläsning om likabehandling och om barn i behov av särskilt stöd.
? Mer information om referenshantering t.ex. APA.

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.

