Kursvärdering och rapportering av kurs
Bedömning, betygsättning och vfu – KPU 5
Startvecka: 4 (vt -15) slutvecka: 23
Ämne: Historia
Kurskod: LPAK05, anmälningskod: KAU-24002
Kursansvarig: Åsa Melin, Kursadministratör: Anette Strömberg

Antal registrerade studenter: 47 studenter på itslearning
Examinationsresultat:
Delkurs 1

13 VG, 27 G, (7 ej registrerat resultat).

Delkurs 2

2 VG, 33 G, 1 U (4 har tillgodoräknad vfu) ( 7 ej registrerat resultat)

Schemalagd undervisningstid: 3 närträffar a 1,5 dag/träff. I träffarna ingår också 16 grupper
ämnesdidaktik (3 av grupperna samlästes med YRK 5/VAL 5).
Föreläsningar/seminarier:



Betyg och bedömning: ca 24 tim
Ämnesdidaktik: 18 timmar/ämne (16 grupper, total kostnad ca 550 timmar )

Övrig tjänsteplanerad tid för kursen: ca 104 tim för examinationer. Tillkommer timmar för
kursansvar.
Andel undervisning av disputerad lärare: 18 timmar samt de ämnesdidaktiker som är disputerade,
vilka är 8 stycken.
Andel undervisning där lärarkompetens hämtats från andra avdelningar: Ämnesdidaktiker i språk,
samhällsvetenskap, företagsekonomi, media, kemi, fysik, biologi, estetiska ämnen, teknik,
matematik, pedagogik, idrott. En del externa lärare har använts som ämnesdidaktiker.
Kursvärderingen gjordes med enkät, 20 respondenter (survey report)
Överlag upplevs kursen givande och respondenterna upplever att de fått ökad kompetens för yrket
(85% mycket, 15% delvis) Kravanivån upplevs lagom och 50% har använt mellan 20-30 timmar /vecka
för studier.

Förbättrings/utvecklingsområden;
Vi behöver se över variation av undervisnings- och arbetsformer samt studenternas upplevelse av
inflytande över genomförandet av kursen.
Det är också varierande svar gällande tillgänglighet för handledning, vilket är förståeligt då det är 21
lärare inblandade i kursen. Lärare gör olika, vilket också framkommer och har framkommit i tidigare
utvärderingar gällande exempelvis läsningen av reflektionsloggar på VFU. Där finns mer att göra för
att studenterna ska känna att de får stöd och återkoppling. Vi har tagit upp det på kursträffar och
kommer fortsätta arbeta med detta.
Några av respondenterna upplever att uppgifterna är alltför lika, dessa ska ses över till våren 16.
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