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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 23

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 70%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi avser att ta fram ett instuderingsmaterial när det gäller statistikdelen, som anpassas efter undervisningens
upplägg för att vi ska kunna ge så bra stöd som möjligt.
Den avslutande skriftliga inlämningsuppgiften förändras i riktning mot en tydligare rapportform. 
Litteraturlistan kommer att revideras i samband med den kursöversyn som pågår i programmet, där de synpunkter
som framkommit från kursvärderingen kommer att beaktas.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Individ, språk och samhälle, 15 hp (LPASP3)
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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Förutom den automatiska kursvärderingen baseras analysen på ytterligare en skriftlig kursvärdering, samt en muntlig
kursvärdering vid sista närträffen. Den övergripande bilden är att de flesta studenter upplever att kursen varit relevant och
att kursens mål har uppfyllts, men att arbetsbelastningen har upplevts som relativt hög. Vissa problem när det gäller
kursens "röda tråd" samt enhetlighet i bemötandet från olika lärare påpekas också, liksom synpunkter när det gäller vissa
delar av innehållet. Vid analystillfället pågår fortfarande kompletteringsarbete från ett flertal studenter, och vi förväntar oss
att flertalet kommer att bli godkända på kursen som helhet.

Inför detta kurstillfälle har både kursplan och litteraturlistor reviderats med anledning av resultatet från UKÄ's granskning av
programmet. Detta har inneburit att en större andel av kurslitteraturen nu är på engelska, och innehåller en högre andel av
internationella vetenskapliga artiklar. En större examinationsuppgift har förändrats i riktning mot rapporten som form,
bedömningskriterierna när det gäller vetenskaplighet i studenternas arbeten har dessutom skärpts liksom undervisningens
fokus på relationen mellan erfarenhetsbaserad och vetenskaplig kunskap genrellt i kursen. Dessa förändringar tror vi är
orsaken till att studenterna i den här kursomgången upplevt en högre arbetsbelastning än tidigare kurstillfällen. Att stora
delar av kursen reviderats kan också vara orsaken till att kursen upplevts som något spretig, och osammanhängande i sina
olika delar.

I tidigare kursvärderingar har synpunkter framförts mot att det kursmoment som behandlar grundläggande statistik har
upplevts som som för svårt. Inför detta kurstillfälle har förändringar i undervisningen genomförts som verkar ha lett till en
förbättring. Detta verkar ha gett avsett resultat, studenterna är positiva till det stöd de fått och det är nu färre synpunkter på
denna del.

Det kursmoment som innehåller ett praktiskt moment av digitala berättelser får blandade omdömen från studenterna, det
uppskattas av vissa men ifrågasätts av andra. Lärarna i kursen menar att momentet lett till studentarbeten som fördjupat
kunskaper om barn och ungas literacyutveckling i relation till nya digitala teknologier. Dock ser vi att dess placering i
kursen bidragit till den ojämna arbetsbelastning som påpekats.

Det moment som behandlar bedömnning och bedömningspraktiker anses av studenterna som viktigt, och något som man
gärna ser får större utrymme. Även från lärarhåll kan vi se att bedömning är ett moment som bör betonas mer.

Från lärarperspektivet menar vi att de förändringar som genomförts i kursplan och litteraturlista lett till generellt högre
kvalitet i studenternas arbeten, även om det också kan ha medfört en ökad arbetsbelastning.



Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Vi behöver se över de olika kursmomentens introduktion och tidsmässiga planering i syfte att få en jämnare
arbetsbelastning och tydligare sammanhang genom kursen.
- Former för litteraturseminarier på Its och vid närträffar kan ses över så att studenterna får bättre stöd för bearbetningen av
internationella vetenskapliga artiklar.
- Vi behöver undersöka möjligheten att förändra momentet om digitala berättelser så att inte praktiskt-tekniska aspekter
överväger. 
- Momentet om bedömning kan utvecklas och fördjupas något, ev. bör någon mer litteratur kring detta läggas till.

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


