
1

Kursrapport

Kurs(er)

Bedömning och betygsättning av yrkeskunnande - kurs inom VAL projektet,  YP014U-
34025 7.5 hp
Bedömning och betygsättning av yrkeskunnande,  YP23LÄ-34037 7.5 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Bedömning och betygsättning av yrkeskunnande vår-VT21 6176

Institution
Institutionen för pedagogik och didaktik

Publicerad:
2021-06-01

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
27

Antal svar
15

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_YP014U_YP23LÄ_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Tydliggjort seminariestuktur i relation till online-tentan.

Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Av 27 respondenter 15 svarade på enkät. Majoritet av dem var mycket nöjda med kursen och 
att de hade nått sina förväntade studieresultat. Studenterna skrev att strukturen var tydligt och 
att uppgifterna, materialet, undervisning, grupparbete, återkoppling, allt hjälpte till att lära sig. 
Väldigt intressant och lärorik kurs. Kursen har synliggjort bedömnings- och betygssättningen 
komplexicitet samt gett en trygghet i utförandet.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/18a445c2-9f84-4510-b9dc-7592a7478081?#toolbar=1
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Åtta studenter svarade att de inte skulle ändra något. En student förslog att det skriftliga provet 
kunde vara ett grupparbete.

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat

Studenterna var väldigt motiverade, och de jobbade hårt med uppgifter och var mycket 
delaktiga i diskussioner.

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför 
kommande kurstillfällen

Bra kurs, litteraturen bör uppdateras.

Övriga kommentarer

Vi gör samarbete med alla kursansvariga och utvecklar kursen tillsammans.


	Kursrapport
	Kurs(er)
	Termin:
	Namn på kursplats i Athena:
	Institution
	Publicerad:
	Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
	Antal svar
	Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
	Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra kurstillfället
	Kursens styrkor enligt studenterna
	Kursens svagheter enligt studenterna
	Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av kursens genomförande och resultat
	Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen
	Övriga kommentarer


