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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 9

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi kommer att fortsätta utveckla arbetet med planeraren i itslearning och har även tagit bort två moment i kursen
för att till viss del underlätta arbetsbördan för studenterna. Vi kommer fortsätta arbetet med att prata om vår
kunskapssyn som b.la. innefattar att det är i mötet med andra som kunskapande sker och att närträffarna är till för
de ska utvecklas. Vi kommer också att diskutera arbetsbelastningen och att kursen är upplagd på så sätt att
studenten ska lägga 20h/vecka på sina studier. Vi kommer fortsätta det påbörjade arbetet med information till
VFU-samordnare och aktuell LLU angående studentens rätt till strukturerad handledning varje vecka.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare, 15 hp (LPGY03)
Kursansvarig: Michael Walkert





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.

Det är ytterst få som besvarat utvärderingen vilket gör det svårt att utvärdera kursen utifrån de svar som inkommit. Vi ser
dock en tydlig tendens att de som besvarar utvärderingen är studenter som är missnöjda. I denna utvärdering är det två
studenter som är missnöjda och en student som är nöjd. Under denna termin har återkopplingen till kursledarna på
närträffarna varit mestadels positiv från flertalet studenter. Det har dock funnits några få studenter denna termin som varit
mycket kritiska. Den framförda kritiken har ofta utgått ifrån den enskilda studentens situation och behov. 

När det gäller fritextsvaren så är vår analys att vi har bemött alla studenter på ett professionellt sätt utifrån det uppdrag vi
har och de ramar som kursen innefattar. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi kommer denna termin att tydliggöra vårt uppdrag så att inte detta missuppfattas hos studenterna. Det kan till exempel
handla om hur uppgifter bedöms och vilket stöd studenterna kan förvänta sig och inte förvänta sig när man läser en
universitetsutbildning. 
Inför denna termin har vi fått nya lärandemål vilket fått till följd att vi gjort om studiehandledningen, uppgifterna och
upplägget på kursen. En viktig del som vi stärk ytterligare är kontakten med studenternas LLU - lokala lärarutbildare. 
Då det var så få som besvarade utvärderingen kommer vi att trycka ytterligare på detta kommande termin.

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


