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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.

Respondenterna var framförallt nöjda med upplägget på delkurs 3, men även på delkurs 2. Ungefär hälften av
respondenterna har upplevt att kursens upplägg kunde ha gett ett bättre stöd i arbetet med att nå
lärandemålen. Av kommentarerna att döma verkar det i första hand handla delkurs 4, där upplägget upplevts
som svårt att följa. Läraren på den berörda delkursen är medveten om problematiken och kommer att göra
förändringar inför nästa gång kursen går. Några respondenter påtalade också oklarheter i innehållet i delkurs
1.

En klar majoritet av respondenterna ansåg sig ha haft möjlighet att visa att de lärt sig det som uttrycks i
kursens lärandemål. Kommentarerna visar dock att det fanns oklarheter i examinationerna på delkurs fyra,
vilket den berörda läraren är medveten om och kommer åtgärda inför nästa gång kursen går. 

Några respondenter ansåg att nivån i delkurs 3 var något för hög för blivande lärare i årskurs 4-6. Kommentar:
En lärare behöver ha mer kunskaper och färdighet än sina elever för att fungera tillfredsställande i
undervisningen. Det är inte heller ovanligt med elever som har mycket goda kunskaper i engelska redan i
årskurs 4-6. 

Majoriteten av respondenterna har lagt ned runt 40 timmar per vecka på sina heltidsstudier. Sex respondenter
av 21 har lagt ned mer än 40 timmar per vecka medan sex andra lagt ned mellan 20 och 29 timmar.

Respondenterna var framförallt nöjda med bemötandet från läraren på delkurs 3, men även från läraren på
delkurs 2. Det framkommer kritik mot bemötandet från läraren på delkurs 4, vilket kan ha att göra med
frustration inför de svårigheter med struktur och examinationer som en del respondenter upplevde.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

På delkurs 4 kommer förändringar att göras när det gäller examinationerna.

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


