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Kursutvärdering för YP10LÄ, Kursnamn, Didaktik i yrkesutbildning 7,5 

hp 

Kursansvarig: Jan Pettersson 

Antal examinerade: 31 

Antal godkända: 31 

Svarsfrekvens kursvärdering: 59 % 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: En förändring blev att den sista 

kursträffen genomfördes via konferensverktyget Zoom. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): 

86,4 % av studenterna i utvärderingen anser att kursen i hög grad bidragit till att utveckla 

värdefulla kunskaper/färdigheter. Ingen student i denna undersökning anser att kursen i 

liten grad bidragit till att utveckla värdefulla kunskaper/färdigheter.  

95,5 % uppger att det 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. 

Kommentarer i fritext. Fick lära mig mycket under denna kurs. Att det finns så mycket mer bakom en 

lärares roll hade jag ingen aning om. Mycket viktig kunskap! 

Bra upplägg med varierad undervisning.  
Mycket bra! 

mycket bra lärare! 

Mycket bra. Läraren har varit väldigt pedagogisk, lyhörd och respektfullt bemötande. Vi har haft en mycket bra 

dialog. 

Läraren har varit exemplarisk, anpassade kursen väldigt bra under rådande coronasituation 
Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): Mer information eller övningar på olika undervisningssätt. Förstår att det inslaget är inkomponerat 

i speciellt den egna undervisningen vi utförde. Dock hade jag önskat mer lärarledd undervisnings tips, och 

handfasta råd etc. Ex. när elever inte är motiverade, eller att fånga allas uppmärksamhet, hur kan vi konkret göra 

det? Förstår att detta kommer på VFU. Men hade gärna berört ämnet lite innan vi började på VFU. Typ ett 

delmoment/läsning: om vad som kan gå snett, eller ta ur verklig situation om problem vi möter i skolan idag. 

Inga ändringar 

Lärarnas analys av kursens genomförande: 
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Studenterna har visat goda resultat i kursen kring de förväntade studieresultaten. 

Slutsatser samt förslag till förändringar: 

Kursen ser ut att fungera i huvudsak bra. 

 


