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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 23

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsatt arbete med förtydliganden på olika sätt. Inspelade genomgångar och föreläsningar t.ex.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-02-14

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare, 15.0 hp (LPGY06)
Kursansvarig: Elisabet Olsson





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.

9 av 23 har svarat på enkäten
8 upplever att de kunnat utveckla det som beskrivs i målen i hög eller mycket hög utsträckning, 1 i viss utsträckning, en
endast i ringa utsträckning. De allra flesta tycker också att de genom examinationen fått möjlighet att visa detta (två endast i
viss/ringa utsträckning).
De studenter som svarat har lagt väldigt olika mycket tid på studierna, en del mer en del mindre än det är tänkt. Alla
studenterna uppger att de blivit bemötta på ett mycket professionellt och tillmötesgående/professionellt och tillmötesgående
sätt

Flera kommentarer handlar om att studenterna tycker att det är svårt att kombinera studier med heltidsarbete som lärare. En
önskar t.ex att kursen skulle gå helt på distans. Flera studenter är mycket positiva till kursen och det bemötande de fått.
Som kursledare upplever jag att många studenter gjort ett mycket gott jobb och de allra flesta gick upp med sitt arbete på
seminarium i januari.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt arbete med att göra kursutrymmet i Canvas tydligt.

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


