Kursrapport för Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap I, HS113A,
delkurs 1, 7 hp, vt 2013.
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Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
De flesta är nöjda eller mycket nöjda med delkursen som helhet, hur delkursens lärandemål uppfyllts,
föreläsningarna, inlämningsuppgifterna, litteraturstudierna och kurslitteraturen som sådan, kursens
hemsida och annat arbetsmaterial. Delkursens uppläggning anses av de flesta ha underlättat för att nå
lärandemålen, och de flesta bedömer examinationen som relevant. De flesta anser också att deras egna
kunskaper och erfarenheter tagits tillvara i kursen, åtminstone i viss mån. En större spridning finns i
synpunkterna på om man fått feed-back från kursens lärare och om kursen varit forskningsanknuten;
däremot anser de flesta att bemötandet från kursens lärare varit bra eller rentav mycket bra. De flesta har
använt 10-20 timmar per vecka åt studierna, men några har använt 21-30 eller 31-40 timmar.
Synpunkterna på delkursens kravnivå varierar, men de flesta anser att den varit relativt hög; ”lagom”,
kommenterar ett par.

I de fria kommentarererna påpekas att rättning och återkoppling har varit långsam framför allt på
uppgifterna i den senare delen av delkursen, men att lärarna varit snabba med att svara på frågor. En
student lyfter fram att de skrivna föreläsningarna varit bra, med undantag för en som är slarvigt skriven.
Ett förslag som ges är att föreläsningarna skulle kunna spelas in. En student menar att
inlämningsuppgifterna är för många.
Analys
Kursansvarig på delkursen delar i allt väsentligt studenternas synpunkter på hur delkursen har fungerat.
Det är också tydligt i inlämningsuppgifterna och tentamen att studenterna i många fall har arbetat flitigt
med studierna. Återkoppling på inlämningsuppgifter bör vara så snabb som möjligt, och när den är
långsam har lärares (i synnerhet kursansvarigs) planering varit otillräcklig. Det ska noteras att
återkopplingen i delkursens tidigare del har varit snabb och på ett bra sätt motsvarat förväntningarna.
Åtgärdsplan
Inför det nästkommande kurstillfället ht 2013 ansvarar kursansvarig för delkursen för att det görs en
uppdatering av litteratur och föreläsningar. Vid uppdatering av föreläsningarna ska lärare (särskilt
kursansvarig) komma ihåg att samtidigt som uppdateringen ger möjligheter att rätta slarvfel och förtydliga,
finns också risken för nya slarvfel och otydligheter om uppdateringarna görs utan tillräcklig hänsyn till
sammanhanget i föreläsningen.
På längre sikt vill vi introducera inspelade muntliga föreläsningar. Kursansvarig och lärarlaget ska
överväga, hur vi ger dessa föreläsningar bästa möjliga tillgänglighet i både auditiv och visuell form. En
möjlighet är att alltid erbjuda ett likvärdigt skriftligt alternativ till varje muntlig föreläsning.

