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Kurskod: LYGV22

Anmälningskod: V0540

Termin: VT-20

Startvecka: 202014

Slutvecka: 202023

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
-Det är första gången kursen ges

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-24

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Den lärande eleven del 2 - yrkeslärare VAL, 7.5 hp (LYGV22)
Kursansvarig: Elisabet Olsson





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.

5 av 13 studenter har svarat. Kursen samläses med LPGY02

Tre av studenterna upplever att bemötandet från personalen endast i viss utsträckning är professionellt, vilket är något vi
behöver fundera vidare på vad det beror på.

Studenterna som svarat upplever att det är många uppgifter vilket innebär att det är svårt att hålla ordning på vad som ska
göras. Uppgifter ska också göras parallellt. Kursen har krävt stor arbetsinsats. Någon upplever att det är otydligt i Canvas.

Ibland svårt att förstå uppgifterna och komma underfund med hur man ska referera rätt. Ibland har det kommit olika besked
från lärarna om vad som gäller.

De finns också positiva kommentarer om att alla uppgifter varit bra och att det har varit bra att tillhöra en studiegrupp.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Arbete ska göras inför kommande termin vad gäller innehållet och uppgifterna i yrkesdidaktik i förhållande till
yrkesämnesdidaktiken.

Viktigt att komma ihåg att den här studentgruppen kommer in mitt i kursen för att delta i den senare delen av terminen och
kan behöva extra stöd.

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


