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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 24

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över examinationsuppgifterna samt föra en dialog med studierektorn för VFU på RV om studenter
som gör sin VFU utanför RV kan få delta i några av de aktiviteter som studenter som gör VFU inom
RV får ta del av. Det har förhållit sig så att i mån det varit möjligt har studenter som gör sin VFU
utanför RV fått ta del av några av dessa aktiviteter. Men som sagt angeläget att fortsätta att föra en
sådan dialog.
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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.

Svarsfrekvensen är 29 % och det är omöjligt att veta om de som fyllt i kursvärderingen har angett
representativa svar.
Samtliga anger att kursupplägget har varit till hjälp (i olika grad) för att nå kursmålen och att de fått möjlighet
att visa vad de lärt.
De flesta har lagt minst 40 timmars arbete och samtliga, med ett undantag, har lagt över 30 timmar på
kursen per vecka.Bemötandet från lärare och personal anses professionellt av samtliga utom en.
Det finns positiva kommentarer om samtliga delkurser med önskemål om att alla delkurser bör finnas kvar. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förslag ges om att lägga in mer behandlande moment innan VFU, från termin 5. 
Möjligheten att minska andelen historia/repetition om PDT och öka andelen uppdaterad PDT-teori kan ses
över. 
Instruktioners tydlighet och kommunikation kan ökas.
De examinerande uppgifterna på dk 2-4 kan ses över i sin helhet då de överlappar varandra och frågan om
de behöver vara både skriftliga och muntliga kan diskuteras, liksom om dk 3 kan införlivas i VFUn (det har
angetts administrativa skäl till att behålla en kort kurs på slutet av terminen tidigare)
Handledarnas krav på G har angetts vara olika, kommunikation och direktiv till VFU-handledare kan ses över.

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


