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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.

Analysen baseras på de svar som lämnats via den elektroniska enkäten och på en skriftlig enkät som
genomfördes på plats vid Karlstads universitet under närträff 3.

Övervägande del av de studenter som har besvarat kursvärderingen uttrycker att kursen har varit bra, samt
anger att de i mycket hög utsträckning, eller i hög utsträckning upplever att kursens upplägg har varit ett
stöd för att nå det som uttrycks i lärandemålen. Vidare anges att de under kursens examinerande moment
haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper,färdigheter och andra förmågor som uttrycks i
lärandemålen.
Merparten anger att de i hög utsträckning under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och
övrig personal som professionellt.

Det som kan anses återkommande i frisvaren är att det internationella perspektivet på värdegrundsfrågor i
skolan med gästföreläsare från Polen var uppskattat, samt att formativa seminarier och gruppdiskussioner
varit värdefulla inslag. Vad gäller utvecklingspotential framkommer önskemål om stöd gällande läsning då
några anger att det varit "ensamt" att ta sig an all litteratur.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ge fler formativa gruppuppgifter med fokus på läsning av litteraturen.

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


