
KURSANALYS 
COURSE ANALYSIS 

1 

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 forskningsanknytning, koppling teori/praktik och 
hur studenter förbereds att möta förändringar i arbetslivet | The teachers’ reflections 
on the course’s research base, connection theory/practice, and how students are prepared 
to deal with changes in the working life

Lärares reflektion kring hur internationella perspektiv och verksamhet bidrar till att 
stärka kursens kvalitet | The teachers’ reflections on how international perspectives and 
activities enhance the quality of the course

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 II (LBSUL2 + KBSUL2)
	Kurskod  Course code: LBSUL2
	Kurstillfälleskod  Instance code:  22145
	Omfattning  Credits: 22.5 hp 
	Termin  Semester: VT22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 7
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 84 (119)
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 55 (74)
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Kursen samläses med KBUSL2 och deras svar är inräknade i kursutvärderingen. Totalt har 119 gått tre fjärdedelar av  (hel)kursen. Analysen gäller LBSUL2 och KBSUL 2.
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 79/21
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 1 lärare annan än man/kvinna. Arbetsfördelningen och aktiviteten över delkurser ger lite annan bild. 50 procent av de delkursansvariga var män. Övriga procent fördelade på 25 procent kvinnor och 25 procent män.
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 5
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Flera doktorander. medverkade.
	time it was given: Viss förändringar av arbetsrutiner för att öka tydligheten i organisationen på en del delkurser.Vissa lärandemål hade skärps.Nya examensmål hade implementeras på en delkurs.Förändringar i litteratur hade skett.
	Starka sidor  Strengths: Mkt få respondenter! 7/199!Inga fritextsvar.Genomgående strax över medel och bra över medel. Vissa saker som tillgången till litteratur, lokaler, tydlighet i lärandemål, undervisning ligger bra över medel.Synpunkter gällande respektive delkurs finns inkomna under kursens gång - i extremt begränsad omfattning. (Ryms inte här, men innehållet får generellt god kritik, medan arbetsgång, kommunikation och rutiner får svagare.) Kommunikationen mellan studenter och lärare utanför utvärderingen visar på stor frustration gällande vissa av kursens examinationer och arbetsrutiner.
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Minska antalet examinationer och kurskrav.Endast examinera det som står i kursmålen (studenterna klagar inte direkt över det, men indirekt - trots att de uppskattar innehållet - framför de ibland klagomål som uttrycker att de inte förstår innehållet och examinationernas karaktär.Tydligare förbereda studenterna på att det inte är en idrottsdidaktisk kurs. Kanske att lärare sätter sig in i vad studenterna läst tidigare och förbereda dem mer utifrån det.Lägre betyg på administration, men fortfarande över medel. Här kan vi dock skärpa och tydliggöra rutiner för undervisning och tentamen och se till att informationen om delkurserna är tydligare och mer samlad information.Mindre gott omdöme (fortfarande över medel) berörde  möjligheten att komma med synpunkter (på medel). Här behöver kursutvärderingsförfarande ses över.
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Uppstramning av lärandemål och kunskapsområden har slagit ut väl.God varvning av teori och praktik.Uppskattat innehåll - "Tankeväckande".Fina lärarinsatser.Duktiga studenter.Arbetsbördan är stundtals orimlig för en del delkursansvariga och ibland arbetsfördelningen oklar inom delkursteamet.Studenterna har ibland uppfattat delkurser som röriga.Frustration över tidsramar/tidspress från studenterna.-  och lärarna.Frustration över tentamen från studenterna.Ibland ifrågasatta lärandemål - "varför ska vi lära oss sånt här".
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Inarbetning gällande rutiner för hantering av NAIS-intyg.
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Examinator föreslår att delkurserna än tydligare arbetar med kunskapsområden än att strukturera läraktiviteter efter klassindelningar och också ibland får arbeta mer med arbetstexter  och vetenskapliga artiklar (inte bara läroböcker).
	other countries and of international circumstances: Det internationella perspektivet - av typen "internationella utblickar" - kan mest troligt stärkas på ett par delkurser och det är viktigt att behålla internationell litteratur på litteraturlistan.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Examinator föreslår efter möte med respektive delkursansvarig a) skärpta och förtydligande lärandemål på flera delkurser,  b) minskade antal examination och kurskrav på i stort sett samtliga delkurser, c) samt på en kurs åtstramad litteraturlista.Examinator har också i en del fall påpekat att undervisningen ska styras av lärandemålen och inte tvärtom. Examinatorn har också lyft att visst förberedelsearbete studenterna gör inte behöver vara lärarhandlett. Generellt finns ambitionen att effektivisera arbetsgången, särskilt gällande examinationer och tydligare koppla läraktiviteter till lärandemålen. Översyn av kommunikationen till studenterna diskuteras, likaså i viss mån arbetsfördelningen där examinatorn förespråka att systemet med klassansvar överges till förmån för ansvar för kunskapsområde.
	Övriga kommentarer  Additional comments: Att inte ha tillgång till en relevant kursutvärdering från studenterna är inte något vi kan acceptera. Vi måste fundera över hur kursutvärderingarna kan kännas mer relevanta för studenterna att genomföra. Argumentation och vädjande av olika slag har inte fungerat. Mest troligt krävs att utvärderingarna sker i relation till delkursernas genomförande, alternativt obligatoriskt avsatt tid efter helkursens avslut.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Josefin Englund, Fil. kand.
	Datum1_af_date: 22/6/14


