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Kursanalys
Kursanalysen baseras dels på sammanfattning av kursvärderingen och dels på kursledarens och
lärargruppens erfarenheter från kursen. Den lämnas till administratör som skickar vidare till
examinator, till den grupp som gör kollegial granskning samt till programledare i förekommande fall.
Ett universitetsgemensamt system för kursanalyser är under utveckling. Denna mall gäller tills detta
system införs.
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
Administreras av lärarutbildningen kansli.
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Förändringar till detta kurstillfälle
Beskriv genomförda förändringar inför detta kurstillfälle. Utgå ifrån föregående kursanalys.

Detta kurstillfälle, uppföljning
Kursansvarig lärares kommentarer till kursen, ev baserat också på övriga lärares kommentarer.
En anledning till förvirringen med VFU:n var att man inte på lärarkansliet visste vilka studenter som läste bi som
andra ämne och hade läst sitt första ämne på annat universitet. Därmed förvirringen om VFU 1 eller 2.
Redogör för studenternas synpunkter. Använd sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät
samt ev muntlig).
Någon skriver att de inte hade en studiehandledning, vilket de hade på varje delkurs. VFU:n finns det en del
synpunkter på.

Någon tycker vi borde separera ämnesstudierna från didaktiken.
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Detta kurstillfälle, kursanalys
Kursansvarige lärarens sammanfattande analys av detta kurstillfälle. Tex genom att:
•
•
•

relatera uppföljningen till tidigare kursanalyser eller resurser till kursen,
diskutera upp måluppfyllelse på kursen (kursens lärandemål),
ge lärarens syn på studenternas respons

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle
Nya lärare i didaktik och ett nytt upplägg.

Underskrifter
Kursansvarig lärare
Margaretha Kilstadius
Studentdeltagande i den kollegiala behandlingen har möjliggjorts (underskrift av student)
Ja, vid ämnesrådet 150901
Examinator
Niklas Gericke

