
Grunddata från Ladok
Kurskod: LPGF20
Anmälningskod: 37669
Termin: VT-22
Startvecka: 202203
Slutvecka: 202222
Studietakt: 100%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 30

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 89

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det som föregående kursledare skrev var följande:
Vi kommer att fortsätta att ha en god balans mellan teori och praktiska uppgifter som uppgetts som
positivt i
kursen med det upplägg vi har mellan föreläsning och uppföljning. Än mer se över innehållets olika
delar i
kursens temaområden.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-21

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Tema lärande och utveckling, 30.0 hp (LPGF20)
Kursansvarig: Anna Sonesson





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.

Utifrån denna kursvärdering samt kursråd med studentrepresentanter så ser vi att delar av terminens kurs är
strukturerad medan andra delar av kursen är mindre strukturerad. Studenterna efterfrågar mindre litteratur
då de anser att en del inte är relevant. Vår syn på detta är att studenterna behöver både obligatorisk
litteratur men även referenslitteratur som ej examineras för att nå så långt som möjligt i sin utbildning. Vi har
under terminens gång sett över kursens innehåll och gjort en del förändringar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det vi först och främst behöver förändra är delkurs 1a som upplevdes rörig av studenterna. Vi kommer att se
till att undervisande lärare är samstämda vad det gäller examinationer. Inför hösten har vi reviderat
kurslitteraturen. Vi kommer att använda oss av diskussionstråd inför examinationerna i delkurs 1a och 1b för
att ge studenterna chans att få svar på sina frågor. Dock svarar vi inte på alla frågor då det handlar om att
studenterna ska tolka uppgiften.

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


