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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över antalet uppgifter och vilka lärandemål de examinerar. Anpassa de uppgifter som ingår i kursen till de
lärandemål som skall examineras och antalet uppgifter till kursens storlek. Revidera
bedömningsunderlagsblanketterna och då även ha de som gör sin VFU i tjänsten i åtanke.

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 få som besvarat kursvärderingen och ibland de som svart är svaren spridda när det gäller samtliga frågor. En
förklaring till de spridda svaren skulle kunna vara att studenterna som läser på Yrkelärarprogrammet har olika bakgrund
och studievana ifrån sina yrken. Vissa av studenterna har tidigare akademiska studievana medan det för andra är första
gången de studerar på universitet.
På frågan om bemötande av kursens lärare övrig personal är det två studenter som är missnöjda. Under kursens gång har
återkopplingen till kursledarna på närträffarna varit mestadels positiv från flertalet studenter. Det har dock funnits några få
studenter denna termin som varit kritiska. Den framförda kritiken har ofta utgått ifrån de enskilda studenternas situation och
behov.
De flesta studenter som svarat på utvärderingen anser att de utvecklats utifrån de lärandemål som finns för kursen i mycket
hög utsträckning och i hög utsträckning. Utifrån dessa svar verkar det som att innehållet i kursen stämmer väl överens med
kursens lärandemål.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Till kommande termin har kursmålen för VFU-delkursen förändrats. I och med detta har upplägget på VFU-delkursen
förändrats. Detta arbete kommer att fortsätta även kommande terminer. I och med att det är nya lärandemål så har det tagits
fram ny bedömningsunderlagsblanketter och dessa kommer att utvärderas efter terminens slut för att se om de behöver
justeras.
Denna termin kommer kurseldarna för YRK5 och KPU5 att träffas för att se över de båda kurserna för att hitta
samarbetsformer med syfte att stärka kvaliteten och innehållet i de båda kurserna. I arbetet ingår även att se över
uppgifterna och litteraturen som ingår i kursen.

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

