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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare, 15.0 hp (LPGY05)
Kursansvarig: Annica Ådefors





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.

Endast sju studenter har svarat på denna utvärdering. Enligt dessa svar så har kursen i hög utsträckning och i
mycket hög utsträckning varit ett stöd för det som uttrycks i lärandemålen, vilket stöds av vår egen
utvärdering där samtliga kursdeltagare svarade under kursens sista närträff. Studenterna har i mycket hög
utsträckning haft möjlighet att visa vad de har lärt av det som uttrycks i kursens lärandemål vilket stöds i vår
egen utvärdering. Studenterna har lagt ned rimligt många timmar på uppgifterna vilket troligen är resultatet
av en omstrukturering. Studenterna har i hög utsträckning upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig
personal som professionellt vilket även det stöds i vår egen utvärdering. Det har varit särskilt positiv respons
angående kursens litteratur och kursens föreläsningar. Förändring från en första digital närträff på grund av
Coronapandemin till närträff på KAU upplevdes som positiv av de flesta. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Strukturen på uppgifterna har arbetats igenom och är nu utspridda över kursen. Vi har även lagt en muntlig
examination på Zoom då det rent praktiskt skapar bättre förutsättningar för bedömning. Vi frigör även
utrymme för fler föreläsningar och workshops under närträffarnagenom denna åtgärd.

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


