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Sammanställning av kursvärdering  
 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

 

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 
LPGY03 

Kursnamn 
Verksamhetsförlagd utbildning - Yrkeslärare 

Poäng 
15 hp 

Termin 
HT14  
 

Antal registrerade 
18 

Typ av kurs

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 
23275  

Schemalagd undervisningstid (total schemalagd tid och schemalagd tid för studenten)
Närträffar tre ggr, 1,5 dag/gång. Övrig undervisning över nätet. 
Andel undervisning som utförts av disputerad 
90 minuter, ett pass på närträff 3 

Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra institutioner (ange vilka institutioner) 
Institutionen för språk, litteratur och interkultur 1.Institutionen för sociala och psykologiska 
studier.  
Kursansvarig 
Linda Söderlind och Michael Walkert 

Examinator
Anna-Lena Göransson 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 
2015-02-13 

Antal svarande 
14 

Genomförande
 På dator 
 På papper  
 Muntligt 

Sammanställningen gjord av
Linda Söderlind och Michael Walkert  

Kursens styrkor enligt studenterna 
En styrka utifrån de svar vi fått på kursväreringen är att kursinnehållet varit relevant för deras 
kommande yrke då 93 % instämmer helt eller instämmer i stort. Detta visar sig även då 100% 
anser att de fått ökad kompetens för kommande yrke då de svarat instämmer stort eller helt på 
frågan.  En styrka med kursen är att studenterna upplever att de utvecklat sitt kritiska tänkande 
och erövrat fördjupade teoretiska kunskaper. Återkommande kommentarer ifrån studenterna är 
att näträffarna varit givande. Det de anser som mest utvecklande under närträffarna är de 
diskussioner som förekommit och föreläsningarna.  
 
 
Kursens svagheter enligt studenterna 
På frågan om Röst- och talvård varit ett givande inslag i kursen är det många som anser att det inte 
varit ett givande inslag. Det finns dock inga kommentarer om detta så vi vet inte vad anledningen 
till detta kan vara då det tidigare terminer varit ett mycket uppskattat inslag i kursen. 
Stressföreläsningen på närträff 3, som vi hade för första gången denna termin efter önskemål ifrån 
studenterna själva på närträff  2, upplevdes som att den inte var anpassad till läraryrket 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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Analys av kursvärderingens resultat 
Genomgående finns tendenser till att studenterna inte varit riktigt nöjda denna termin. I 
jämföresle med tidigare terminer är detta en avvikelse och sett till de som läser samma kurs i KPU 
så skiljer sig uppfattningen åt.  
Studenternas svar på kursvärderingen känns för denna grupp som mycket spretiga. Det är några 
som är mycket nöjda och så finns det de som är missnöjda med samma moment/innehåll.  
En reflektion utifrån de kommentarer studenterna ger är att de upplever att de inte hinner med det 
de skall göra.  
 
 
Planerade åtgärder 
 Flytta passet om planering i undervisningen till närträff 1 istället för att ha den på närträff 2 där 
den låg denna termin. Om vi skall ha föreläsningen om stress nästa termin behöver den vara mer 
riktad till målgruppen. Avsätta tid för att besvara kursvärderingen på sista närtäffen för att 
bibehålla och öka antalet som besvarar kursvärderingen. Vi kommer att strukturera informationen 
kring inlämningsuppgifterna så att de blir tydligare.  
Poängtera att studierna läses på hel- eller halvfart och vad det innebär i timmar och arbetsinsats. 
 
 
Genomförda åtgärder 
Vi hade en kort information under en närträff för termin 2 men det var alldeles för kort tid avsatt 
så att det skapade mer förvirring än bringade klarhet i vad som gäller för termin 3.  
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?
Resltatatet har publicerats på kurssidan på itslearning.  
 


