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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Kursanalys
Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som
prefekt delegerar till.
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
Administreras av lärarutbildningen kansli.
Datum

2014-04-23

Kurs Kreativ matematik

Hp

Kurskod

15

LPGG18

Programkurs

X

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

___

6

Uppdragsutbildning ___

2014-01-20-2014-0331

Sätt kryss!

Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

27

14

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

6,75

6,6

98

ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Kursen har inte gått tidigare

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)

Vad har varit bra?

1

-

Samarbete mellan lärare-student

-

Relevant innehåll för läraryrket
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-

Varierat arbetssätt

-

Litteraturseminariet

-

Att träna på att göra en pedagogisk planering

-

Föreläsningen runt begåvade barn

-

VFU-perioden

-

Kompetenta lärare

-

Att få jobba med den pedagogiska planeringen på plats och kunna få diskutera och få hjälp av
klasskompisar och lärare

-

Retorikföreläsningen

Vad kan förändras?
-

Bättre fördelning av inlämningsuppgifterna

-

Mer lektioner runt bedömning

-

Tydligare direktiv

-

Mer tid till VFU

-

Ta bort eportfolion

-

Kursen behöver bli tydligare

Inlämningsuppgifter
-

Vfu uppgifterna var stora i förhållande till antal poäng

-

Den pedagogiska planeringen var nyttig att göra men kan bli tydligare

Tentamen
-

Bra övning inför kommande yrke

-

För stor för antalet poäng

Kurslitteratur
-

Alla böcker fick överlag bra betyg

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen

Vi som har undervisat i kusen har läst igenom era utvärderingar och kommer att tänka på alla förslag
till förändringar som ni har inför nästa kurstillfälle (vt 2015). Tack för all feedback!
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Vi kommer att titta närmare på hur vi kan göra kursens uppgifter mer tydliga samt hur vi kan
fördela uppgifterna så att arbetsbelastningen blir mer utspridd.
Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Maria Danielsson

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, Namnförtydligande
student/ lärares underskrift
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Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande
Jorryt van Bommel
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