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Sammanställning av kursvärdering  
 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

 

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 
LPGY03 

Kursnamn 
Verksamhetsförlagd utbildning - Yrkeslärare 

Poäng 
15 hp 

Termin 
VT14  
 

Antal registrerade 
18 

Typ av kurs

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 
22717  

Schemalagd undervisningstid (total schemalagd tid och schemalagd tid för studenten)
Närträffar tre ggr, 1,5 dag/gång. Övrig undervisning över nätet. 
Andel undervisning som utförts av disputerad 
0 

Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra institutioner (ange vilka institutioner) 
Institutionen för språk, litteratur och interkultur 1. 
Kursansvarig 
Anita Ward och Michael Walkert 

Examinator
Anna-Lena Göransson 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 
2014-08-07 

Antal svarande 
11 

Genomförande
 På dator 
 På papper  
 Muntligt 

Sammanställningen gjord av
Anita Ward och Michael Walkert  

Kursens styrkor enligt studenterna 
Utifrån studenternas svar så är styrkorna i kursen att innhållet har relevans för deras kommande 
yrke, kursens mål har uppfyllts, uppgifterna har varit relevanta och de har varit mycket nöjda med 
sin VFU. Inslagen med reflektionslogg, trepartssamtalet och filmning av en undervisningssekvens 
upplevs som mycket givande inslag i utbildningen (mellan 70 och 80 % instämmer helt). 
Kursens svagheter enligt studenterna 
På frågan om informationen om kursens lärandemål har varit tillräcklig så svarar nästan 73% 
instämmer hel eller instämmer i stort medan 27% har svarat instämmer delvis.  
Analys av kursvärderingens resultat 
När det gäller närträffarnas innehåll/föreläsningar så går studenternas åsikter isär. Innehållet 
uppfattas i skalan mycket bra till mindre bra. Samma åsikter framkommer när det gäller 
feedbacken i den loggbok som studenterna skriver - en del uppfattar feedbacken som mycket bra 
medan någon annan uppfattar den som mindre bra.   
Planerade åtgärder 
För att öka andelen som anser att informationen om kursens lärande mål varit tillräcklig kommer 
vi när vi går igenom studiehandledningen att ytterligare poängtera kursens lärandemål.  
Genomförda åtgärder 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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Ovanstående planerad åtgärd genomförd vid kursstart ht14. 
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?
Resltatatet har publicerats på kurssidan på itslearning.  
 


