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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 23

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Till nästa kurstillfälle kommer kursen att genomgå en större förändring då kursplanen reviderats och kommer att
gälla från och med VT18. 

Utifrån den återkoppling som framkommit under denna termin så kommer vi under närtäffarna poängtera att
studenterna har stor frihet och möjlighet att planera när uppgifterna skall göras. 

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-03-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare, 15 hp (LPGY05)
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 även denna termin konstatera att det är få som tar möjligheten att besvara kursvärderingen. Denna termin var det 8
av de 23 förstagångsregistrerade på kursen som besvarade kursvärderingen. Då det är få som besvarat utvärderingen är
det svårt att utvärdera kursen utifrån de svar som inkommit.

De flesta studenter som svarat på utvärderingen, 6 av 8, anser att de utvecklats utifrån de lärandemål som finns för kursen i
mycket hög utsträckning och i hög utsträckning medan 1 anser att det gjort det i viss utsträckning och 1 inte alls. 

Av de studenter som besvarat enkäten så är det varierande svar när det gäller hur många antal timmar som studenterna
lagt ner på kursarbete i veckan. Där anger 3 studenter att de lagt ner mer än 40 timmar och 4 studenter att de lagt ner
mellan 20-29 timmer i veckan. En student anger att den lagt ner mindre än 20 timmar per vecka.

I ett utav de tre frisvar som finns i kursvärderingen uttrycks att fördelningen av uppgifter under terminen är ojämn och de
andra två inläggen efterlyser större lyhördhet hos lärarna som är inblandade i kursen. 

Majoriteten av de studenter som besvarat kursvärderingen anser att det fått ett professionellt och tillmötesgående
bemötande av lärare och övrigt personal som är inblandad i kursen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi kommer att göra en särskild avstämning gällande uppgifternas utformning, omfattning och koppling till de nya
lärandemålen för att se hur uppgifterna stämmer överens med dessa. Denna avstämning kommer att ske utifrån
Bedömningskursen, Yrkesämnesdidaktiken och VFU-delkursen. Syftet med denna avstämning är att se om vi har landat rätt
när det gäller arbetsbelastning och hur många uppgifter som ingår i kursen samt att de utgår ifrån de nya lärandemålen. 

Vi kommer under närtäffarna poängtera att studenterna har stor frihet och möjlighet att planera när uppgifterna skall göras
så att de inte sparar dessa till sista stund för att det finns en deadline som ligger sent. 

Vi har även skapat workshops på närträffarna där studenterna får arbeta med kursens innehåll för att underlätta och lägga
en grund för de uppgifter som ingår i kursen.

Vi har till nästa kurstillfälle lagt in en salstentamen och vi kommer att följa upp hur detta moment fallit ut. 

Vi kommer under kursens gång och på närträffarna fortsätta att betona vikten av att studenterna svarar på den
automatiserade kursvärderingen som skickas ut efter att kursen avslutats. 

Då det är så få som besvarar den automatiserade utvärderingen kommer vi att göra en egen utvärdering som besvaras på
plats under sista närträffen. 

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


