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Kursutvärdering för YP10LÄ, Didaktik i yrkesutbildning, Vt-20, 7,5 hp 

Kursansvarig:  

Katarina Lagercrantz All 

Antal examinerade: 23 

Antal godkända: 23 

Svarsfrekvens kursvärdering: 16 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: Sista tillfället genomfördes på 

distans med Athena och kursen avslutades med ett grupparbete om IKT i undervisning 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): Kursen har givit möjlighet att utveckla lärande i relation till kursens lärandemål. 

Utveckla det skrivandet, utveckla språkutvecklande arbetssätt, bidragit till idéer hur man kan 

planera undervisning, tillmötesgående lärare, gott bemötande, givande kurs, 

Jag har lärt mig att tänka på ett didaktiskt sätt. 

Bra kurs som man kan ta med sig till nästa kurs och som färdig lärare 

Har fått insikt i vad som är viktigt i undervisningsdidaktik och förhållningssätt.  Har m

edtagit mig erfarenheter speciellt utifrån den första examinationen gällande svenska so

m andra språk. Nu på min VFU upplever jag att större andel elever innehar svenska so

m andra språk och har svårigheter. Även gällande bemötande har varit väldigt bra.  Ja 

mkt relevant Kan arbeta språkstödjande och vet vad som är viktigt i ledarskapet.  

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): 6 studenter anser att kursen utvecklat deras förmåga till kritiskt tänkande delvis, 9 

st i hög utsträckning, lärarens hållning gällande tillmötesgående för idéer, i student i liten 

utsträckning, 2 delvis och 11 i hög utsträckning, Information gällande kursen; 2 studenter 

anser delvis, 14 i hög grad. Övriga synpunkter; Mycket litteratur, tydligare studiehandledning, 

mer om att skriva akademiskt 
 

Lärarnas analys av kursens genomförande: Överlag ett bra kursinnehåll vilket också 

studenternas utvärdering visar. Mycket innehåll med anledning av att ge studenterna en grund 

innan de går ut på sin första Vfu. Förändringarna vid det sista seminariet, med att genomföra 

på distans via Athena var positivt. Grupparbetet om IKT som avslutade kursen gav 
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studenterna möjlighet att fördjupa sina reflektioner och även kunskaper inom området.  

Slutsatser samt förslag till förändringar: Inga planerade förändringar till nästa kurstillfälle. Ett 

utvecklingsområde är att i högre grad erbjuda studenterna till digital undervisning, i form av 

inspelade föreläsningar, webbseminarier, grupparbeten via Athena alternativt Zoom 

 


