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Institutionen för pedagogik och didaktik Höstterminen 2019 
  
 

Kursutvärdering för YP23LÄ/YP014U, Bedömning och betygsättning av 

yrkeskunnande, Allmän 50 och Allmän VAL, 7,5 hp 

Kursansvarig: Jan Pettersson 

Antal examinerade: 35 

Antal godkända: 35 

Svarsfrekvens kursvärdering: 67% 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: Översyn av frågor till 
salstentan/provet. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): 

75 % av studenterna i utvärderingen anser att kursen i hög grad bidragit till att utveckla 
värdefulla kunskaper/färdigheter. En student, 4,2 %, i denna undersökning anser att kursen i 
liten grad bidragit till att utveckla värdefulla kunskaper/färdigheter.  

83 % uppger att det i hög grad fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till 
examination. Ingen student i denna undersökning anser att det i liten grad fanns en röd tråd 
genom kursen – från lärandemål till examination. 

I fritexten, övriga kommentarer, uttrycker flera att de är nöjda med kursen. Exempel på 
kommentarer. ” Läraren gav bra och användbara återkopplingar. Bra föreläsare!”, ”Mycket 
relevant för vidare arbete som speciallärare”, ”Utmärkt”, ”Kommer ha mycket användning 
av mina kunskaper inom ämnet!”, ”Jobbar redan som lärare, så bra att få en fördjupning och 
mer ’kött på benen’ ”, ”Mycket relevant”, ”Den obligatoriska kurslitteraturen var bra och 
innehöll många intressanta aspekter i hur bedömning och betygsättning kan tillämpas”, 
”Vill behålla allt i kursen”, ”Ökad förståelse och insikt i hur jag bedömer våra elever”. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar):  
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21 % av studenterna i utvärderingen anser att kursen delvis bidragit till att utveckla 
värdefulla kunskaper/färdigheter. 17 % av studenterna uppger att det delvis fanns en röd 
tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 

Exempel på kommentarer i fritext med rubriken Jag skulle vilja göra följande förändringar 
i denna kurs. ”Ännu mer praktiska exempel”, ”Prata mer kring själva 
betygsättningen”, ”…möjlighet att diskutera mer”, ”…otydligt hur elevernas prestation 
under APL ska bedömas…”, ”Jag tycker att kursen har ett perfekt upplägg och innehåll, 
den behöver inte förändras”. 

Lärarnas analys av kursens genomförande: Studenterna har visat goda resultat i kursen i 
förhållande till kursens förväntade studieresultat som handlar om betygssättning och 
bedömning för lärande inom gymnasial yrkesutbildning. 

Slutsatser samt förslag till förändringar: Kursen ser ut att fungera bra. Salstentan bör 
regelbundet ses över och uppdateras på lämpligt sätt.  

 


