
Grunddata från Ladok
Kurskod: LPGY03

Anmälningskod: 26600

Termin: VT-16

Startvecka: 201604

Slutvecka: 201623

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsätta arbeta med planeraren i Itslearning för att stärka vilka uppgifter som hör till vilka lärandemål. Inför
kommande kursvärdering behöver vi även förtydliga att studenterna endast ska svara på frågorna gällande KPU3
och vi behöver belysa skillnaden mellan KPU3 och KPU4.

Dessutom kommer vi att ytterligare 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.

Informationen ut till VFU-samordnare och aktuell LLU måste förtydligas så att det framgår att studenten har rätt att
få strukturerad handledning varje vecka. Vi kommer även under pågående kurs att göra en avstämning vid halvtid
för att se hur det ser ut denna termin.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-08-24

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.

Vi kan konstatera att det är få som besvarat kursutvärderingen. 

Av de som svarat är det flera som uppfattar att kursen har en hög arbetsbelastning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att den
enbart är 8 studenter av 16 som svarat på enkäten. 

De som besvarat enkäten upplever att de har fått ett gott bemötande ifrån kursens lärare och att de fått möjlighet att visa
sina förmågor utifrån lärandemålen samt att de även uppnått dem. 

När det gäller frågan om hur mycket strukturerad handledning som studenterna har fått under sin VFU visar det sig att de
denna termin har fått betydligt mer strukturerad handledning än föregående. En bidragande orsak till detta kan vara att vi
förtydligat denna information till både studenter och lokala lärarutbildare.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

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.

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


