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Kurs | Course 

Kursnamn | Course name 

Kurskod | 
Course code 

Kurstillfälleskod | 
Instance code 

Omfattning | 
Credits 

Termin | 
Semester 

Svarsfrekvens kursvärdering | 
Response rate course evaluation 

Statistik | Statistics 

Antal registrerade studenter | Number of enrolled students 

Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the 
course 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Fördelning antal kvinnor/män bland lärare | Teachers women/men 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last 
time it was given 
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Sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag i kursvärdering (inklusive 
fritextsvar) och formativa utvärderingar 

Summary of the students’ views and suggestions in the summative course evaluation 
(including text answers) and formative evaluations 

Starka sidor | Strengths 

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements 
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Lärares reflektioner kring kursens genomförande och resultat, inklusive 
lärandeaktiviteters och examinationers koppling till lärandemålen | The teachers’ 
reflections on the implementation and result of the course, including the connection 
between teaching activities, examinations and learning outcomes 

Lärares förslag till åtgärder för hur kursens utformning och genomförande kan 
förbättras för att främja jämställdhet och motverka diskriminering | The teachers’ 
suggestions for measures for how the design and implementation of the course may be 
improved in order to promote gender equality and prevent discrimination  
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Lärares reflektioner kring kursens forsknings- och arbetslivsanknytning | The teachers’ 
reflections on the course’s research base and links with the world of work 

Lärares reflektion till hur kursen främjar förståelse för andra länder och internationella 
förhållanden | The teachers’ reflections on how the course promotes understanding of 
other countries and of international circumstances 

Förslag till åtgärder för kursen som helhet | Suggestions for measures for the course 
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Övriga kommentarer | Additional comments 

Datum | Date Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by 


	Kursnamn  Course name: Skolans uppdrag och lärandets villkor 3
	Kurskod  Course code: KASUL3
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 15 hp
	Termin  Semester: HT21
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 9
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 32
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 27
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 5/3
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 5/8
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Inga särskilda förändringar genomförda inför HT 21. Mindre förändringar redovisas nedan. Ett nytt inslag var det utbyte med idrottshögskolan i Köln som genomfördes i form av ett webbseminarium med studenter från båda lärosätena. Seminariet var mycket lyckat och gav mersmak.  
	Starka sidor  Strengths: Av de får (9) som besvarade studentutvärderingen angav 7 att de i hög grad instämmer med att de är nöjda med kursen. Ingen av frågorna i enkäten sticker ut med sämre kritik. Med beaktande av den låga svarsfrekvensen verkar studenterna överlag vara mycket nöjda med kursen.Självvärderingar från delkursansvariga visar även de att kursen är väl fungerande. I bedömning och betygsättning: 11 studenter genomförde en utvärdering i tre grupper. Studenterna ger uttryck för att lärandeaktiviteterna, litteraturen, examinationer och lärarna är bra. (Lärarna är även engagerade.) De menar också att delkursen gärna kunde haft mer tid till förfogande. Slutligen upplever de att de har ”lärt sig” mycket.Delkursansvarig bedömer att styrkorna är desamma som studenterna ger uttryck för.  Vi driver dem framåt och tvingar dem att vara ambitiösa.  I Utvecklingsarbete i skolan gör delkursansvarig en liknande bedömning. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Utvecklingsarbete i skolan: Till nästa kurstillfälle förespråkas en förändring av hemtentamen till salstentamen.    Bedömning och betygssättning: Salstentamen bedömdes tidigare i tvågradig skala, nästa år implementeras tregradig skala
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Under KASUL3-1 är en utmaning att flera (många?) av studenterna har mindre goda ämneskunskaper. 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Lärarna ser inga behov av att åtgärda upplägg och innehåll för att ytterligare främja jämställdhet och motverka diskriminering. 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Båda delkurserna har stark arbetslivsanknytning med relevant ämneskunskap för professionen. Även stark forskningsanknytning med såväl svensk som internationell forskning. 
	other countries and of international circumstances: Bedömning och betygsättning är stark präglad mot svenska skolsystemet. En del av bedömningslitteraturen är emellertid internationell och visar hur de utmaningar som finns i bedömning av lärande har en global spridning. Delkursen Utvecklingsarbete i skolan har en tydligare internationell utblick. 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Bedömning och betygsättning: Inga förslag på revideringarUtvecklingsarbete i skolan: Förslag på revideringar av litteratur:Utgår: Hugo, Martin. (2013). Från motstånd till framgång :Att motivera när ingen motivation finns.Stockholm: Liber, 116 s.Nya titlar:Connell, R. (2013). The neoliberal cascade and education: An essay on the market agenda and its consequences. Critical studies in education, 54(2), 99-112.Duncan‐Andrade, J. (2007). Gangstas, wankstas, and ridas: Defining, developing, and supporting effective teachers in urban schools. International Journal of Qualitative Studies in Education, 20(6), 617-638.Martin, H., (2020) Motivationskapande undervisning och lärmiljö, Stockholm: Skolverket 
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: John Hellström, examinator
	Datum1_af_date: 22/2/15


