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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 8

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Studenterna hade upplevt det som stressande på grund av den pågående Coronapandemin att hinna
intervjua tre yrkesverksamma till fallstudieuppgiften. Inför den här kursen genomfördes en Corona-
anpassning enligt riktlinjer från IPS. Studenterna kunde inte genomföra intervjuer i olika skolor i
respektive kommun. Det löstes med att studenterna erbjöds en föreläsning kring en kommuns
mottagande i särskola med tillhörande frågestund. Uppgiften löstes på olika sätt med både fysiska
och digitala intervjuer. Anpassa så att studenterna får så lång tid på sig som möjligt innan
opponeringstillfället. Inspelade föreläsning där möjlighet ges att diskutera med föreläsaren efteråt,
detta genomfördes.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-08-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
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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.

Utvärdering har genomförts i muntligt och skriftligt efter samtliga närträffar. Corona-anpassningen av
examinationsuppgiften påverkade till viss del lärandet framförallt genom att flera olika kommuners
mottagningsprocess inte kunde jämföras. Studenterna var nöjda både med föreläsningar som sändes live via
Zoom och de föreläsningar som var inspelade. Att kursen ges som två 7,5 poängs kurser bidrar till att det blir
många examinationer och seminarier för studenterna därav kan det upplevas som en hög arbetsbelastning.
Studenterna har tidigare uttryckt svårigheter med att läsa och ta till sig innehållet i vetenskapliga artiklar och
därför genomfördes en inspelad film om detta moment som kunde användas som stöd.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förhoppningsvis kan studenterna genomföra fallstudien i olika kommuner som det var planerat inledningsvis.
Föreläsningarna har varit mycket uppskattade och kommer att behållas så även de som är digitala. Kursen
kommer att inför Vt-22 göras om till en 15 hp vilket förhoppningsvis ger en jämnare arbetsfördelning för
studenterna.

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


