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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Litteraturlistan bör kompletteras med texter om perspektiv på lärande.
Formerna för grupparbeten bör ses över.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-08-10

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Kartläggning av lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv, 15 hp (LPASU2)
Kursansvarig: Karin Bengtsson





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.

Antalet inlämnade svar är begränsat, 6 av 13 möjliga. En gemensam och muntlig kursvärdering har också genomförts.
Vid den muntliga kursvärderningen framkom bland annat att studenterna uppskattar den typ av återkoppling på uppgifter
som ges och att examinationerna är någorlunda jämnt fördelade över terminen. Studierna sker på distans och flera
studenter nämner de webbaserade föreläsningarna och gruppuppgifterna som värdefulla inslag i kursen. Enskilda
studenter uttrycker att upplägget i vissa delar är lite rörigt och att informationen om dessa moment hade kunnat vara lite
tydligare. 
Utifrån de (få) inlämnade enkätsvaren framgår viss variation i tid som lagts ner på studierna. Vi tolkar detta som ett uttryck
för att studenterna har mycket olika förkunskaper. 
Formerna för vissa grupparbeten kan fortfarande utvecklas något. Från lärarhåll menar vi dock att det fungerat betydligt
bättre i år än förra året. Vi ser också att införandet av litteratur om lärandeperspektiv har bidragit till fördjupning av
innehållet.
Helhetsbedömningen är att kursen har fungerat väl och att kursens mål har uppfyllts. Uppgifterna har upplevts som
meningsfulla och utvecklat studenternas förhållningssätt till den egna verksamheten. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det finns anledning att ytterligare se över formerna för gruppuppgifterna och informationen om dem. En översyn av
kursdokumentet utifrån denna aspekt kommer därför att göras.

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


