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Kursutvärdering för DIA45F Mentorskap i förskola och skola 7,5 hp 

Kursansvarig: Eva Edman Stålbrandt 

Antal examinerade: 6 

Antal godkända: 4 

Svarsfrekvens kursvärdering: 22 studenter tackade ja till kursen men endast 6 registrerade 

sig och samtliga av dessa fullföljde kursen 5/6 har svarat på enkäten. 83 % svarsfrekvens. 

 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: Examinationen har delats i tre olika 

delar för att tydliggöra varje del i relation till kursens förväntade studieresultat. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): 

Innehållet har upplevts som yrkesrelevant och positivt, särskilt samtalsdelen. 

Mycket positivt att själv få öva. 

4/5 uttrycker att de har utvecklat värdefulla kunskaper i hög grad och en i delvis hög 

grad.  

Samtliga uttrycker att de bedömer att de har uppnått kursens alla förväntade 

studieresultat. 

I snitt har de lagt ned minder än 5 timmar till 25 timmar per vecka på studier. 

att de har utvecklats sin förmåga att använda vetenskapliga arbets- och förhållningssätt.  

Fyra uttrycker att det fanns en röd tråd genom kursen från lärandemål till examination i 

hög grad och en i liten grad. 

En uttrycker att de har utvecklat sin förmåga att använda vetenskapliga arbets- och 

förhållningssätt i liten utsträckning, två delvis och två i hög utsträckning.  

Lärarna har varit tillmötesgående i hög grad och och informationen inför kursen har 

varit tydlig uttrycker 4/5 och en delvis. 

Informationen inför kursen har varit tydlig uttrycker 4/5 och en delvis. 

 

Enskilda kommentarer: 

Så positivt upplagt kunniga lärare och med studenter som bidragit till att omsätta teori till 

praktik. En verklig höjdpunkt på agendan. Speciellt i samtalsteknik 

det interkulturella har vuxit allt starkare inom mig ... att möjliggöra människor kring mig 
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utifrån dem de är enormt viktigt ... 

se den andre och acceptera dennes verklighet ... möjliggör ett bättre samhälle ... 

Utvecklats i mitt förhållningssätt vid samtal över lag märker hur främst nyexade kollegor 

önskar samtala med mig  

litteraturen var toppen och gav mig gott stöd gällande ... 

Kul ända tills mondo blev en del av studierna svår hanterlig o knepigt. 

Bra upplägg gott om tid. 

upplever det ... jag var mycket förtjust i litteraturen och upplevde en röd tråd genom kursen 

utifrån lärandemål 

Jag kan ta med mig innehållet i mitt yrkesliv 

känner att jag nu kommer kunna bemöta adepter på ett bättre sätt. 

All information som vi fått och övningar som vi gjort kommer vara av nytta om och när jag 

får agera mentor för nyutexaminerade lärare. 

 

 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): 

Mondo har varit svårt upplever vissa. 

Mera görande i kursen önskas. 

 

Lärarnas analys av kursens genomförande: Den vetenskapliga delen behöver förtydligas och 

stödjas mera.  

Slutsatser samt förslag till förändringar: Innehållet är relevant men kan behandlas mer, 

särskilt den vetenskapliga delen. Vi ska försöka utöka texterna kring förskollärare. 

 


