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Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - grundlärare, 7.5 hp (LPAG03)
Kursansvarig: Roger Olsson





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.

Hälften av studenterna har besvarat kursvärderingen. På basis av de studenter som svarat kan konstateras att kursen i stort
fungerar på ett tillfredsställande sätt. En övervägande del av de studenter som besvarat kursvärderingen uppfattar att de i
hög eller i mycket hög utsträckning kunnat utveckla de färdigheter som beskrivs i kursmålen och att de kunnat visa dessa i
samband med examination. 

I enskilda frisvar uttrycks främst synpunkter gällande kursens struktur som uppfattats som otydlig vilket också kommenterats
gällande Canvas, tydligheten i examinationsuppgifterna, hög arbetsbelastning samt bristande samsyn hos undervisande
och bedömande personal. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Beömningen är att kursen i stort fungerar på ett tillfredsställande sätt, vilket innebär att omfattande förändringar inte är
aktuella. Enligt gängse rutin kommer dock kursen och kursinnehållet att ses över. 

Synpunkterna gällande examinationsuppgifterna samt hög arbetsbelastning aktualiserar frågan om att eventuellt skapa
mer luft och utrymme i schemat, för inläsning och arbete med uppgiften. Synpunkterna om otydlighet i uppgifterna
aktualiserar ett behov av att dels kontrollera uppgifterna men också innehållet i föreläsningar och i formativa inslag, och
dels frågan om hur vi kan få flera studenter att ta del av formativa inslag och frågestunder. 

Frågan om samsyn hos undervisande och bedömande personal är alltid aktuell i en kurs som denna med stora
studentgrupper, och i synnerhet kurser med ämnesdidaktiska inslag. Rutiner för informationsutbyte och kommunikation i
synnerhet med ämnesdidaktiska lärare kommer att ses över. 

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


