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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 första gången kursen ges och vi behöver analysera vad denna grupp av studenter behöver och förväntar sig i sin
lärarutbildning utifrån de erfarenheter vi har från denna första omgång. 
Viss del av en sådan analys av vad som är relevant för denna grupp av studenter bör ske efter att utbildningen är
genomförd.
När det gäller examinationer av lärandemål ges i utvärderingen uttryck för olika åsikter eventuellt beroende av individuella
skillnader och förutsättningar. Vi behöver analysera frågan om i vilken utsträckning lärandemålen examineras mer
detaljerat med avseende på vilka kunskaper, färdigheter och andra förmågor som avses. 
I kursen har flera olika former av examinationer använts- vi behöver fundera på hur mycket tid som kan avsättas för olika
uppgifter när studenterna också studerar med förhöjd studietakt samtidigt som de signalerat att de har känt tidsbrist för
uppgifter när de haft mycket att göra under VFUn.
Med tanke på att kursen genomförts med förhöjd studietakt och att studenter ofta signalerat att de har haft för mycket att
göra är det förvånande att 5 av 11 studenter anger i utvärderingen att de behövt lägga ner mindre än 40 timmar i veckan på
kursen. 
Vi lärare var trevande inför den nya uppgiften att introducera utvecklingsarbetet, samt att förutsättningarna för uppgifterna
förändrades under kursens gång pga. flera sjukskrivningar bland lärare.
I kommande kurser kan vi anpassa uppgiften så att den blir än mer tydlig och bearbetad i sammanhanget med
studenternas vfu. I stort har studenter uttryckt att de är nöjda med handledning och duktiga lärare, men några har istället
påpekat att de fått lite eller otydlig hjälp. De flesta studenter har genomfört sina utvecklingsarbeten och VFU-kursen väl. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Med tanke på att det var första gången hela programmet genomfördes och att kursplaner och undervisningens planering
genomfördes på extrem kort tid finns det stor anledning att analysera på vilket sätt de olika kurserna länkar i varandra, hur
lärandemål och examinationer fungerar i relation till varandra och hur hela programmet kunde genomföras. Här bör vi även
se över på vilket sätt vi kan ha mer samverkan med skolorna i VFU-kurserna (och här specifikt VFU-kursen där
utvecklingsarbetet genomförs). 
Inför kommande kurser kan vi vara mer tydliga i vad uppgiften för utvecklingsarbetet innebär, samt att den introduceras
tidigare. Vid första omgången har vi varit försiktiga med att ge uppgifter där flera kurser genomförs parallellt- till nästa höst
bör kursen ges utrymme under hela höstterminen.

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


