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Svarsfrekvens 
Vad är svarsfrekvensen på kursvärderingen? Om den kan betraktas som hög eller låg, vad kan vara orsaken? 

Svarsfrekvensen är 23 av 24 svarande. Den kan betraktas som hög och orsaken är sannolikt att kursen handlade 
till stor del om utvärdering och att vi inkluderade denna utvärdering under en övning sista kursdagen. 

Kursens upplägg 
Beskriv mycket kortfattat kursens upplägg (läraktiviteter, examinationer) och eventuella förändringar som har 
genomförts sedan förra kursomgången. 

Kursens upplägg varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, oftast i grupp, relaterade 
till de föregående genomgångarna och till kursdeltagarnas egen yrkesvardag. Sedan förra 
kursomgången har fokus ändrats från ett fokus på reflektioner och diskussioner om examination 
(EoU) och utvärdering till mer fokus på verktyg och metoder för EoU samt regler och riktlinjer för 
dessa.     

Relation till universitetets kvalitetssystem 
Beskriv om och hur kursens förväntade studieresultat beaktar ett eller flera av följande perspektiv: forsknings-
anknytning; internationalisering; jämställdhet; samverkan och arbetslivsanknytning; hållbar utveckling. 

Flera av kursens FSR är kopplade till teorier och modeller för EoU, vilka har en stark 
forskningsanknytning. Internationalisering berörs endast indirekt via de underliggande teorierna om 
EoU som bygger på internationell forskning. Även jämställdhet berörs endast indirekt via att regler 
för provkonstruktion (som ingår i kursen) inkluderar ett fokus på att provkonstruktören ska 
säkerställa att ingen bias mot någon grupp finns i provet. Samverkan och arbetslivsanknytning berörs 
direkt via det FSR som behandlar att EoU ska utvecklas tillsammans med andra lärare (samt att 
kursuppgiften är riktat mot kursdeltagarens egen kurs). Hållbar utveckling beaktas inte uttryckligen i 
FSR:en. 

Resultat 
Hur väl har deltagarna lyckats i kursen? Om det finns betydande skillnader jämfört med tidigare kursomgångar, 
vad kan vara orsaken? 

Deltagarna har lyckats väl, med 19 av 24 som redan är godkända och ytterligare fyra som sannolikt 
blir godkända efter deras kompletterande seminarium i höst. Den sista kursdeltagaren hoppade av 
på grund av personliga skäl. 

Analys av lärmiljön 
Vad är ditt helhetsintryck av responsen i LEQ-polärdiagrammet? Kan du identifiera några starkare respektive 
svagare aspekter av lärmiljön? Vad beror dessa på? 

Polärdiagrammet visar överlag styrkor, särskilt inom området Meningsfullhet. Detta beror möjligen 
på kursens fokus på verktyg och metoder för EoU, vilket gör att innehållet blir mer greppbart och 
användbart för kursdeltagarna. Svagheter finns på frågorna som berör Feedback, Tempo, 
Medinflytande och (egen) Arbetsinsats. Här ska noteras att ”svagheter” i sammanhanget är 
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medelvärden mellan 4,0 och 4,4 vilket bör betraktas som att de ändå är relativt milda. Gällande 
Feedback (medel = 4,4) hade mer feedback från kursledarna önskats under kursens gång, inte bara i 
slutet, istället för att kamratbedömning och gruppdiskussioner användes i stor utsträckning. Gällande 
Tempo (medel = 4,3) hade några svårt att hänga med, vilket bland annat förklaras av att 
kursuppgiften upplevdes mycket tidskrävande. Det kan vara kopplat till att de hade ont om tid på 
grund av hög arbetsbelastning i övrigt, vilket återkommer i frågan om egen Arbetsinsats (medel = 
4,0). Gällande Medinflytande (medel = 4,1) så drogs det ned av att kursens datum och tider var 
bestämda redan från början, dessutom var lagda i slutet av terminen då deltagarna redan hade hög 
arbetsbelastning i övrigt. 

Det viktigaste lärandet 
Sammanfattningsvis – vad var det viktigaste som deltagarna lärde sig under kursen? Hur förhåller sig detta till 
de förväntade studieresultaten?  

Det viktigaste tycks ha varit de konkreta verktyg och metoder (CATs) som lärare kan använda vid 
formativ bedömning och -utvärdering för att stödja studenterna i deras lärande. Detta följs av de 
olika bedömningsmetoderna och -formerna som används vid examination samt regelverken om EoU 
och även en ökad förståelse för centrala begrepp. Lite oväntat nämns även konstruktiv länkning på 
ett par ställen, trots att det endast indirekt ingår i kursen via att UmUs regelverk och riktlinjer för 
provkonstruktion m.fl. betonar att det är kursens FSR och inget annat som ska examineras. 

Det bästa med kursen 
Sammanfattningsvis – vad var det bästa med kursen? Hur förhåller sig detta till lärarnas perspektiv?  

Återkommande svar är att det bästa var upplägget som kombinerar föreläsningar med praktiska 
övningar där kursdeltagarna får reflektera i grupp och arbeta med sådant som är relevant för dem i 
deras egen yrkesvardag. Ur ett lärarperspektiv var detta precis vad vi hoppades att åstadkomma med 
det nya upplägget så det är glädjande att det uppskattades.   

Förslag till förbättringar 
Sammanfattningsvis – vilka förslag till förbättringar finns, och varför? Hur förhåller sig detta till lärarnas 
perspektiv?  

En föreläsning om regelverk kring EoU önskas. En sådan är inplanerad till nästa kurstillfälle. En 
önskan om att kursen skulle spridas ut på olika dagar har också beaktats inför nästa kurstillfälle. 
Timingen på kursen (i slutet av terminen) kan vi tyvärr inte påverka till nästa kurstillfälle, VT22, men 
kanske efter det. En önskan om att all kursinformation ska finnas tillgänglig och vara tydligare redan 
vid kursstart kommer också att åtgärdas inför nästa kurstillfälle. Detta inkluderar även ett dokument 
med samlade läsanvisningar. Även tydligare information om kursuppgiften önskas, vilket kommer att 
åtgärdas. Mellan raderna tolkade jag in att en kort genomgång av hur ”logiken” i Canvas fungerar 
vore önskvärt. Canvas har den ovanan att om man står exempelvis i Moduler och klickar på en Sida 
så kan man inte sedan gå tillbaka till där man var i Moduler utan måste börja om från början för att 
”komma tillbaka”. Detta är förvirrande för vissa, inklusive undertecknad. 

Goda råd 
Finns det några goda råd till framtida kursdeltagare som du vill föra fram? Varför har just dessa råd valts ut? 

Kursdeltagarna tipsar framtida kursdeltagare om följande: Förbered dig i god tid till varje träff, se till 
att du har en egen kurs att arbeta med (gärna en med förbättringspotential), kom ihåg att EoU-
kursen har mycket tid i anspråk och se till att arbeta kontinuerligt med kursuppgiften.  

Prioriterad kursutveckling 
Vilka aspekter av kursen bör i första hand utvecklas? Hur skulle dessa aspekter kunna utvecklas på kort eller 
lång sikt? 
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Mer tydlighet i form av att lägga ut allt kursinnehåll i god tid, och revidera instruktionerna till några 
av övningarna. Eventuellt hitta kortare alternativ till de längsta källorna.    

Övrig information 
Är det något annat du vill tillägga? 

Detta var första kursomgången med det nya upplägg som Dan Borglund och jag utarbetade utifrån 
hur kursen såg ut tidigare. Det känns som att vi fick en bra start och att vi har bra koll på vilka delar vi 
ska arbeta vidare med och hur.    
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Examination och

utvärdering vt21
Lärandemål  Under kursen har du möjlighet att utveckla:  Kunskap

och förståelse    kunskap om de teoretiska grunderna för

examination/utvärdering som pedagogiskt redskap,  kunskap om

de regler som styr examination och utvärdering,  kunskap om olika

examinations- och utvärderingsmodeller,  kunskap om

återkoppling som stöd för lärande,   Färdighet och förmåga

strategier för examinationsbedömning,  en examination och

utvärdering tillsammans med andra lärare, samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt    ett reflekterande

förhållningssätt till de examinationer och utvärderingar du

genomför.

Kurs/grupp-frågor:

Kursvärdering  Det här är en lärmiljöenkät

(LEQ) som består av 23påståenden och ett

antal öppna frågor. Enkätens påståenden har

härletts från faktorer som i forskning har

befunnits främjalärande i högre utbildning.

Enkäten uppfyller de grundläggandekrav

som Umeå universitet ställer på en

kursvärdering.  Kursens förväntade

studieresultat finns angivnaovan.  Om

möjligt, motivera gärna din åsikt i en

kommentar!

1. Kursens innehåll kändes meningsfullt för mig

som person

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

14  % (3)

82  % (18)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,77

Kommentarer

Jag har lärt mig mycket att ta med både i och utanför arbetet som

lärare och har fått arbeta med att konkret förbättra den kurs jag är

ansvarig för

•

Om jag hade fått anpassa den till mig hade den naturligtvis sett

annorlunda ut. Jag kunde vissa delar sedan tidigare, men hade gärna

jobbat mer med andra. Men så måste det ju få vara.

•

I find this to be a fascinating question, "för mig som person". Yes in

the sense that I deeply excited about discovery, learning and

transformation that students (& teachers) can get from taking

courses. No in the sense that I am still skeptical to many of the

systematic approaches to content learning and educational

organization that makes up the content of the course.

•

Det var inget fel på innehållet som sådant. Kursen upplever jag som

väldigt välplanerad och relevant men att jag inte undervisar på någon

kurs nu gjorde att jag hade lite svårt att på ett meningsfullt sätt ta

mig an uppgiften.

•

Fast för mig betyder "som person" egentligen nåt som inte så direkt

är kopplat till mitt yrke. Mitt yrke är en viktig del av min person,

men inte hela den.

•

Lärde mig otroligt mycket på denna kurs, och känner att jag fick

mycket kött på benen om hur man kan tänka kring just

undervisningen och utvärderingsbiten.

•

Antal kommentarer : 6

2. Kursen var organiserad på ett sätt som hjälpte mig att

förstå vad jag skulle göra

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

9  % (2)

27  % (6)

64  % (14)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,55
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Kommentarer

Genomgående mkt bra och tydligt organiserat•

Kursträffarna absolut! Gillar hur varje kursträff var

upplagd. Jag har samma "tänk" men hur ni jobbat med

gemensamma powerpoints, satt in schema mm gjorde att

allt var väldigt lätt att navigera i och använda. Jag

inspireras!

Däremot var fördjupningsuppgiften inte helt tydlig. De

andra i min grupp hade inte förstått att man faktiskt skulle

planera och utforma examinationsuppgifter mm Dom

trodde att dom bara skulle skriva fram "essensen", så den

uppgiften måste på något vis bli tydligare beskriven

Tanken att sakerna ska utföras under pågående kurs är

också lite lurig. Hur stora är oddsen för det?

•

Väldigt pedagogiskt upplägg - både gällande helheten för

kursen men också inför och under varje kursdag. Väldigt

tydligt och hjälpsamt!

•

upplevde ibland att instruktioner och var saker och ting

ligger i Canvas som rörigt

•

The course has been organized and presented in a very

clear way, through Canvas and the lectures. At the same

time, even with today's assignments, the multiple channels

for clarifying and delivering the assignment left me unsure

whether I should be writing qualitative feedback for my

two fellow students, and if I should indeed be adding

feedback in the feedback tool on Canvas.

•

Bra upplägg på Canvas och modulformatet där man kunde

se vilka förberedelser som krävdes och vilka dagens

övningar var. Det enda man kunde kritisera skulle vara att

vissa övningar/instruktioner kom ut lite väl sent på

kurssidan. Vissa studenter kanske behöver lite längre tid

på att läsa instruktioner och texter och skulle därmed

uppskatta att få lite mer tid på sig.

•

Föredömligt välorganiserad kurs, som bonus så visar den

väldigt fint hur man kan på ett jätte bra sätt kan organisera

en kurs på Canvas.

•

Antal kommentarer : 7

3. Mina tidigare kunskaper var tillräckliga för att

följa kursen

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

27  % (6)

68  % (15)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,64

Kommentarer

Jag har inga stora förkunskaper, och för mig har det känts som

kursen ligger på rätt nivå

•

Bra att som relativt ny lärare ändå varit med på några omgångar av

kurser för att få en mer övergripande uppfattning kring en kurs

genomförande, utvecklingsarbete över tid.

•

Jag upplevde att jag inte hade tillräckligt med bra kunskap avseende

regelverk och högskoleförordningen vilket hade varit till hjälp i detta

avseende.

•

Jag har undervisat tidigare på universitetet men inte på det sätt jag

framöver kommer att undervisa. Så det kommer till viss del vara nytt

för mig och där saknar jag praktisk erfarenhet.

•

Jag tror att om man har undervisat några år så har man de

erfarenheter och insikter som krävs för att man ska kunna tänka ut en

utvecklingsuppgift.

•

Antal kommentarer : 5

4. Mina kunskaper och förmågor bedömdes på ett tydligt

och rättvist sätt

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

14  % (3)

5  % (1)

64  % (14)

18  % (4)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,61

Kommentarer

Det går ju inte att svara på eftersom man inte blivit bedömd.•

Den här frågan upplever jag inte som relevant. Vill dock förtydliga

att återkopplingen från mina kurskollegor på kursuppgiften var både

tydlig och rättvis.

•

Tydligt - ja: Uppskattade vår bedömningsmatris inför genomgången

av de enskilda kursarbetena och försökte utgå från denna vid

feedbacken. Sedan visade det sig att en del deltagare inte ens kollat

på den...

Sen är det ju bra om alla har koll på vilket arbete som man faktiskt

ska kamratbedöma, så att det blir rätt.

Rättvist- njae: Vissa rapporter var uppenbart inte av bästa kvalitén

men likväl så blir det godkänt.

•

Antal kommentarer : 3
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5. Jag fick regelbundet feedback som hjälpte mig

att se mina framsteg – från lärare eller

kurskamrater

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

5  % (1)

5  % (1)

36  % (8)

50  % (11)

5  % (1)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,38

Kommentarer

Genomgående har vi arbetat mkt med att ge och få feed

back. Fick mycket bra och konstruktiv feedback på

kursuppgiften

•

Det är ju tänkt att vi skulle ge varandra feedback på

arbetets progression, men tiden är lite misslagom. För lite

tid för att faktiskt hinna någonstans, så det blev ju bara en

liten "rundtur" där vi pratade om nuläget och där vi kunde

ställa frågor till varandra när vi kände oss lite osäkra. Men

ska man ha arbetsseminarium där man ska komma framåt

behöver man skicka in innan (så man kan läsa) och sedan

ha gott om tid att ta upp varje dokument. MEN -

fortfarande bygger ju detta på att man hunnit någonstans

med texterna och där är det ju väldigt olika. Jag har inte

presenterat något som någon kunnat kommentera

egentligen.

•

Har fått bra med stöd från min basgrupp i arbetat med

kursuppgiften. Frågan rör även feedback från lärare och så

som kursen är utformad är det inte lika aktuellt. Dock bra

att möjlighet för den som önskar det finns. I ett moment

där mer återkoppling från lärare kanske hade varit önskvärt

var när vi själva utformade bedömningskriterier till

kursuppgiften.

•

Basgruppen och lärarna fanns där om man hade frågor,

men det stora jobbet fick man såklart göra själv. För egen

del så såg jag mina egna framsteg i och med att rapporten

började ta form. Från vad som sågs som ett hopplöst

scenario inledningsvis (hur ska jag få till den här

kursuppgiften??) så blev slutresultatet riktigt bra. Även

roligt att få medhåll och beröm från övriga deltagare i

basgruppen på dag 6.

•

Antal kommentarer : 4

6. Kursens aktiviteter gav möjligheter att samarbeta och

diskutera kring ämnet

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

95  % (21)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,95

Kommentarer

Absolut är detta den stora styrkan med UPLs kurser. Att träffa andra

som jobbar på ett helt annorlunda sätt och det vidgar ens perspektiv.

Man måste inte göra på ett speciellt sätt... och vi har väldigt olika

förutsättningar för att göra vårt jobb. Det ger bredd och djup och

reflektion och respekt för olika ämnen.

•

Bra att få följa samma grupp hela vägen då vi följde varandras

utvecklingsarbete genom hela kursen och hann lära känna varandra

lite också

•

Mycket bra att variera föreläsningar med arbete och diskussioner i

break-out room.

•

I teorin men inte i praktiken•

Bra samarbete inom basgrupperna där man kunde diskutera allt från

smått till stort

•

Arbetet i samma basgrupper igenom hela kursen var en av de bästa

aspekterna av kursen, lärt mig väldigt mycket genom grupparbetet.

•

Antal kommentarer : 6

7. Jag kunde pröva mina egna idéer om ämnet – teoretiskt

eller praktiskt – och lära av erfarenheten

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

23  % (5)

68  % (15)

5  % (1)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,67
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Kommentarer

Jag borde ha förstått att jag inte skulle hinna med detta. Jag

borde ha hoppat av kursen, men jag ville mer än vad jag

kunde. Men det gör inte så mycket - jag provar och bollar

idéer hela tiden och jag har fortfarande möjlighet att få

feedback på den idé jag har - när jag lämnar in.

•

Jag har inte riktigt kunna utöva mina idéer praktiskt men

definitivt teoretiskt.

•

Om detta avser tex att bolla hur man tänkt lägga upp någon

av de ingående delarna i kursuppgiften, så ja.

•

frågan innehåller 2 frågor:

1. kunde pröva ideer - hade svarat instämmer helt

2. och lära av erfarenheten - ej säker vilka erfarenheter

som åsyftas - svarar därför instämmer delvis

•

Upplägg för detta fanns, men svårt för mig att få utrymme

att ställa frågor/talutrymme. Dock intressant att lyssna då

andra delade med sig av erfarenheter

•

Jag har undervisat i 8 år, men aldrig funderat närmare på

vad i min undervisning som skulle kunna göras ännu bättre

mer än att jag har försökt skapa så "perfekta" föreläsnings-

slides som möjligt med en tydlig röd tråd. Nu inser jag att

detta inte är nog och att jag behöver börja arbeta mer

formativt för att få med studenterna på tåget.

•

Antal kommentarer : 6

8. Kursens innehållkommunicerades på sätt som

jag kunde förstå

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

9  % (2)

32  % (7)

59  % (13)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,5

Kommentarer

Ibland hade jag lite svårt med vissa formuleringar i samband med

föreläsningar som låg på en nivå jag inte riktigt kunde anknyta till.

•

det som har förvirrat mest med kursen är innehållet - att både

utvärdering och examination behandlas. Jag har inte lyckats greppa

dessa två och föra dem till helhet. Innehållet upplever jag därför som

splittrat, för mycket att hålla i huvudet.

•

I battle with the language, but of course this is my own challenge.•

Mycket tydlig information rakt igenom, men hur bedömningen av

kursuppgiften ska ske var lite otydlig.

•

Lärarnas föreläsningar var alla mycket bra, men mest gillade jag

Jonathans. Det finns ett lugn och en tydlighet i hans presentationer

som gör att man bara vill höra mer.

Det enda som jag hade önskat få lite mer ingående förklarat var det

här med kursuppgiften, och det från starten av kursen så att man inte

slösar bort tid i onödan. T.ex. problemställningen i uppgiften ska

vara "vetenskapligt förankrad" men till vilken grad? Jag själv läste in

mig noga för att verkligen hitta referenser som kunde stötta mina

förslag, deras för och nackdelar. Andra kursare hade däremot knappt

brytt sin om att lägga in en endaste referens utan babblade mest på,

men likväl så får de ju godkänt. Jag tror att ännu lite tydligare

riktlinjer hade behövts kring vad som förväntas, mer än att "vi har 4

sidor på oss och obegränsat med bilagor".

•

Antal kommentarer : 5

9. Kursens tempo var rimligt i förhållande till det jag

förväntades göra

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

5  % (1)

9  % (2)

41  % (9)

45  % (10)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,27
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Kommentarer

Som vanligt är tiden en begränsande faktor, men jag

upplever att jag hann ta mig an det som skulle göras inför

varje träff.

•

Ibland har der varit för mycket att läsa till en träff.

För mycket på slutet (omfattande kursuppgift)

•

It can be difficult to follow full-day courses that overlap

with important activities within my department, especially

at the end of the school year.

•

Förberedelserna inför de olika dagarna var rimliga vad

gäller tidsåtgången som krävdes. Kursuppgiften tog dock

sjukt mycket tid att göra, men det beror såklart på vilken

nivå man valde att lägga sig. Good enough eller

genomarbetad.

•

Kursen är ganska intensiv med en mastig kursuppgift men

jag tror inte att dra ut på den skulle hjälpa nämvärt, är man

en sån (jag!) som lämnar uppgifter till sista minuten så gör

man nog det oavsätt tempo. Kursdagarna har ett jätte bra

upplägg med två 30 min fikaraster och 1.5 h lunchrast,

hjälper enormt med koncentrationen och orken när man

sitter på Zoom.

•

Antal kommentarer : 5

10. Under kursen gavs möjligheter att öva på det

jag förväntades lära mig

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

95  % (21)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,95

Kommentarer

Jyursen gav mig möjligheter, men jag hann inte riktigt med

då min arbetssituation blev ännu mer pressad än vad jag

hade trott

•

Hade önskat en genomgång kring regler som styr

examination och utvärdering

•

jo, har kunna öva, men då innehållet har varit så

omfattande (se kommentar till fr 8) upplever jag det som

om jag har fått öva för lite på varje del (formativ

utvärdering och summativ utvärdering OCH formativ

examination och summativ examination) - har bara

"duttat"

•

Många bra övningar som var roliga att genomföra.•

Antal kommentarer : 4

11. Kursens aktiviteter hjälpte mig att utveckla en grundlig

förståelse av centrala begrepp

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

23  % (5)

73  % (16)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,68

Kommentarer

Det mesta had jag redan koll på, men aktiviteterna var väl valda.

Smart uttänkt så att vi fick tillämpa på olika sätt (själva svara på en

utvärdering och själva utforma t ex)

•

Många begrepp, tankegånger som var nya för mig. Då jag har endast

hunnit snabbläsa texterna (oftast) har jag inte fått ett bra grepp.

Dessutom så blandar jag ihop (efter jag läst) vad som hör till

utvärdering och vad som hör till examination.

•

Inför gärna en ordlista till nästa kurs där ni presenterar

grundläggande begrepp.

En av de första artiklarna vi fick ut var på engelska och själv ville

jag gärna komplettera den med lite svensk litteratur. Det var dock

svårt när man inte hade koll själv på vad termerna som användes i

artikeln kunde heta på svenska!

•

Antal kommentarer : 3

12. Jag kunde få stöd om jag behövde det

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

5  % (1)

82  % (18)

9  % (2)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,85

Kommentarer

Har inte efterfrågat stöd vare sig från basgruppen eller

kursledningen.

•

inte säker vad påståendet syftar på•

Antal kommentarer : 2
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13. Kursen kändes utmanande på ett stimulerande

sätt

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

0  % (0)

9  % (2)

91  % (20)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,91

Kommentarer

ja absolut, jätte stimulerande, men också förvirrande, som

sagt.

•

Man fick lägga ned en massa tid på denna UPL kurs men

lärde sig samtidigt massor med nyttigheter.

•

Lärde mig otroligt mycket nytt!•

Antal kommentarer : 3

14. Kursens förväntade studieresultat hjälpte mig

att förstå vad jag skulle lära mig

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

5  % (1)

0  % (0)

23  % (5)

73  % (16)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,64

Kommentarer

Eftersom den dels om ska "examineras" är lite otydlig så

var det ändå lite otydligheter som kan förbättras

•

Ska erkänna att jag aldrig tittade på dem :) Men nu när jag

gör det så inser jag att "ja, det där är ju precis vad vi har

lärt oss på kursen".

•

Antal kommentarer : 2

15. Kursens aktiviteter gjorde det möjligt för mig att lära

på olika sätt

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

0  % (0)

23  % (5)

77  % (17)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,77

Kommentarer

Jätte bra blandning mellan föreläsningar, grupparbete och egna

studier.

•

Antal kommentarer : 1

16. Jag kände social gemenskap med andra i kursen

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

0  % (0)

14  % (3)

86  % (19)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,86

Kommentarer

Bra att vi hade samma basgrupper. Det gjorde att man snabbt kom in

i arbetet vid varje moment.

•

Trots Zoom så kändes det faktiskt bra med den sociala

gemenskapen. En stor fördel var nog att vi kunde vara i samma

basgrupper.

•

Hade en toppengrupp:-), en campuskurs hade dock troligtvis ökat

den sociala gemenskapen både inom och utanför gruppen.

•

Hade tur och fick en trevlig basgrupp, de blev lite som ens trygga

sfär under kursen! Bra att kunna träffa samma personer varje tillfälle

- jag tror inte på att blanda mellan träffarna.

•

Ja! Vi hade en toppen fin basgrupp och samarbetet fungerade jätte

bra även över Zoom och vi planerar att träffas IRL när tid och

pandemi tillåter.

•

Antal kommentarer : 5
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17. Jag kunde lära mig av konkreta exempel som

jag kunde relatera till

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

32  % (7)

64  % (14)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,59

Kommentarer

När man vill göra många saker så blir det ibland så att

olika uppgifter får för lite tid för att man verkligen ska få

aktiviteten att bli meningsfull. Ibland blev det lite stressigt

•

Övningarna och diskussionerna var kopplade till

undervisning och daglig verksamhet

•

Var väldigt bra inspel från flera lärare som förklarade hur

de implementerat konkreta förändringar i sin undervisning.

•

Antal kommentarer : 3

18. Att samarbeta med andra i kursenhjälpte mig

att lära

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

9  % (2)

86  % (19)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,82

Kommentarer

Mkt bra blandning av personer i min grupp som alla var

aktiva under kursen och jag lärde mig mkt av dem

•

Absolut - styrkan med kursens upplägg•

Mycket givande att höra hur andra gör och få tips på hur

genomföra egen utveckling.

•

Samarbetet flöt på bra mestadels, och det var givande att ta

del av andras erfarenheter. Jag lärde mig massor!

•

Antal kommentarer : 4

19. Jag kände att lärarna i kursenhade förtroende för min

förmåga att lära

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

5  % (1)

77  % (17)

14  % (3)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,84

Kommentarer

Vi har ju inte fått några specifika kommentarer från kursansvariga på

våra arbeten.

•

Ja, med tanke på att upplägget handlade så mycket om arbete och

återkoppling tillsammans med kurskamrater.

•

Att lärarna hade förtroende för oss som grupp och vår förmåga att

lära - helt klart! Men jag kan inte svara på frågan eftersom jag inte

haft någon individuell kontakt med någon av lärarna.

•

Antal kommentarer : 3

20. Kursens aktiviteter hjälpte mig att uppnå de

förväntade studieresultaten

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

5  % (1)

91  % (20)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,86

Kommentarer

Inga kommentarer
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21. Jag hade möjlighet att påverka min

lärandesituation

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

23  % (5)

45  % (10)

32  % (7)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,09

Kommentarer

Eget arbete kan man ju påverka själv. Men det handlar ju

inte bara om hur kursen är upplagda det handlar ju också

om övriga arbetsuppgifter och dom är viktiga också (även

om dom inte kan utvärderas här)

•

De formativa värderingarna gav möjlighet till input från

oss deltagare.

•

Jag upplevde att jag hade möjlighet att påverka min

lärandesituation i basgruppen. Däremot så är det många

externa faktorer som påverkat lärandesituationen, som

varit besvärliga och som bara delvis gått att påverka. Tiden

på terminen var inte optimal. Det här är den mest

arbetsintensiva perioden på hela läsåret och det har gått ut

över framförallt litteraturläsning och förarbete. Hemarbete

pga. pandemi som gjort att jag varit både kursdeltagare,

förälder och lärare till mina egna barn under en och samma

dag har inte underlättat direkt heller...;)

•

I was not able to influence when courses took place. In this

sense it was a education/teacher driven course.

•

Våren är hektisk så det var svårt att hitta tiden som krävdes

för kursuppgiften.

•

Antal kommentarer : 5

22. Kursens aktiviteter gav möjligheter att

reflektera över det jag lärde mig

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

0  % (0)

18  % (4)

82  % (18)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4,82

Kommentarer

Jag inser efter denna kurs vad viktigt det är med reflektion, och

kommer att fokusera mkt mer på det efter denna kurs

•

Vid några tillfällen kort om tid.•

Möjlighet att reflekter fanns ffa i kursuppgiften•

Antal kommentarer : 3

23. Jag studerade i den utsträckning jag behövde för att

lära mig kursens innehåll

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Ins tämmer delvis /delvis  
i n t e

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

5  % (1)

14  % (3)

59  % (13)

23  % (5)

0  % (0)

Antal svar: 22

Viktat genomsnitt: 4

Kommentarer

Jag gjorde alla förberedelser inför varje kurstillfälle och började med

kursuppgiften tidigt vilket jag tror gjorde att jag fick ut mycket av

kursen.

•

Det kommer att stämma innan jag är klar!•

Som jag skrev ovan. Arbetsintensiv period + pandemi = inte

optimala förutsättningar.

•

upplevde det svårt att hinna läsa allt, särskilt när det var långa texter.•

Borde, och kommer att, läsa kursliteraturen mer ingående.•

Antal kommentarer : 5
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24. Vad var det viktigaste du lärde dig under

kursen?

•   Regelverk om examination och teorier.

•   Tiden och momenten för reflektion från andra

kursdeltagare men annan bakgrund var enormt värdefullt

•   Har lärt mig mycket mer om examination ffa, olika former

av examination, regelverk och hur de kan tillämpas- även i

detalj vad man kan tänka på vid ex provfrågekonstruktion.

Inslag om utvärdering kändes mer bekant sedan tidigare

kurser- men givande inslag det med- ffa kopplingen dem

emellan

•   Det viktigaste jag kommer att ta med mig är delen om

formativ utvärdering och den konstruktiva länkningen till

FSR.

•   Termer och förståelse för begrppen utvärdering och

examination

•   Fick med mig bra exempel på olika sätt att arbeta med

formativa kursutvärderingar/bedömningar.

•   Framför allt tar jag med mig den ökade kunskapen hur

utforma bedömningskriterier.

•   Kursen har hjälpt mig att vidareutveckla mitt yrkesspråk

och min egen bedömningspraktik. Har fått fler begrepp och

modeller i relation till både bedömning och utvärdering. Jag

va lite skeptisk till kombinationen av bedömning och

utvärdering men under vägens gång blev det väldigt tydligt

varför de komponenterna behöver gå hand i hand.

•   Värdet av formativ utvärdering för att studenterna ska ha

en rimlig chans att lära sig det jag vill att de ska lära sig.

•   I was exposed to important literature that supported and

complemented my style of supporting learning (give

comments to students about the effect of their text had on me,

rather than attempt to give normative statements), as well as

unexpected ideas (more focus on students explicit

understanding of the thinking behind learning activities can

increase learning). Overall the classifications in relation to

normative and summative evaluations and summative

examinations have been key.

•   Ett kritiskt förhållningsätt till den egna praktiken och att

det går att genomföra examination och utvärdering på olika

sätt som ger olika resultat och svar.

•   Hur viktigt det är att knyta examination tydligt till FSR

och att det måste vara mycket tydligt.

•   Att man kan göra på många olika sätt både när det gäller

examination och utvärdering, teoretiska grunder för detta

samt många bra exempel.

•   oj, jag tycker att jag lärt mig jättemycket och att det mesta

var viktigt och bra

•   konstruktiv länkning

•   Bedömningskriterier kopplat till examination, användandet

av formativ värdering.

•   Begrepp och regler för examination och utvärdering.

Stöd och tips i upplägg av ovanstående.

•   Formativ bedömning var helt nytt – och intressant!

•   Fler olika centrala begrepp runt utvärdering och examination.

•   Att undervisning kan se ut på många olika sätt, men det centrala är

hur vi på bästa sätt kan främja studenternas lärande.

•   Lärde mig massor, men konstruktiv länkning var nog ett av det

viktigaste. Formativa utvärderingar och hur man använder mentimeter

på olika sätt ett annat "light bulb moment".

Antal svar : 21
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25. Vad var det bästa med kursen?

•   Att få reflektera med kollegor och lära från dem. Det är

något jag saknat de sex senaste åren.

•   Väl genomförd utbildning tillsammans med duktiga lärare

och kursdeltagare. Jag kommer att ha stor användning för det

jag lärt mig.

•   Utbildningsmaterialet vi fått och de referenser man fått.

Man lär ju inte för kursen, utan för sitt arbete - så dessa saker

kommer man ha nytta av i framtiden

Skönt att ha kursen på Zoom eftersom man kunde använda

tiden superekonomiskt.

•   Koppling till ett verkligt praktiskt arbete- att jobba med en

befintlig kurs. Det innebar att kunskaperna dels kommer till

direkt nytta men också att det är lättare att relatera teori till

det praktiska

•   Formativ utvärdering och kamratresponsen idag.

•   Det är väldigt fördelaktigt att jobba tillsammans med lärare

ifrån andra kurser

•   Upplägget och kursuppgiften.

•   Variationen mellan föreläsningar och övriga inslag var bra

avvägd. Att få arbeta med att utveckla en reell kurs gav

mycket.

•   Det bästa med kursen var nog samma som ovan. Jag

uppskattar också upplägget, att teori och praktik integrerats

genom de övningar och uppgifter som vi har gjort i

basgruppen och att kursuppgiften utgår från den egna

undervisnings- och bedömningspraktiken. Har också

uppskattat erfarenhetsutbytet i basgruppen och den fina

gemenskap som utvecklats under resans gång.

•   Jätte bra föreläsningar

Bra grupparbeten (för det mesta)

•   I did appreciate the pace and space of the learning

engagements, how there were two teachers working in

tandem, not merely handing off between each other. The

learning atmospher is very important to me.

•   Många bra föreläsningar som varvades med diskussion och

erfarenhetsutbyte

•   Min trevliga basgrupp! Och bra lärare, bra och tydliga

förklaringar. Att jag hade vissa problem med kursen var

framförallt pga att alla begrepp började snurra i huvudet och

jag hade svårt att hålla isär alla begrepp.

•   Väldigt pedagogiskt och många tillfällen att öva praktiskt

på det vi pratade om. Bra gemenskap i basgruppen. Bra med

inläsningsmaterial i förväg.

•   Att få ha samma grupp hela tiden. Upplägget och de

otroligt pedagogiska lärarna.

•   Jag lärde mig om kursens innehåll genom kursens

upplägg/övningar

•   Jag tycker att upplägget var väl genomtänkt och speglade

det vi också skulle lära oss. Mycket bra pedagogiskt upplägg

från er lärare.

•   Upplägget med tydlighet och fint upplägg där olika

lärandeformer exemplifieras genom studiens dagar.

•   Mycket tydligt upplägg och kunniga lärare! (Utöver intressant

innehåll, såklart.)

•   Att det först var korta introduktioner/föreläsningar som sedan

kopplades ihop med basgruppsarbetena.

Tydligheten

•   Alla "aha-upplevelser" och insikter som kursen gav. Detta är den

bästa UPL kurs som jag gått. All cred till Jonathan och Dan för ett

ypperligt arrangemang.

•   Väl organiserad, arbetet i basgrupper var toppen, det vi lärde oss är

direkt applicerbart till praktiken som lärare, lätt att ta till sig eftersom

helt fokuserat på examination, bedömning, och formativa och

summativa utvärderingar.

Antal svar : 22
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26. Vad skulle kunna förbättras, och varför?

•   Att inte ha kursdagen samma vecka som FIP. Det blir lite

väl intensivt med tre dagar i veckan och det fanns en tom

vecka emellan.

•   Grupparbeten är ju lättare att göra "på plats". Lätt att man

är tysta och sedan börjar två prata samtidigt osv.

Men.... som sagt Zoom var väldigt smidigt i denna stressade

vår!

•   En föreläsning om högskoleförordningen/regelverket

saknades.

•   Ibland något kort med tid för gruppseminarier, men man

får anpassa tiden till det man har. Gällde väl främst kursträff

nummer 2.

•   Vissa övningar var lite svåra att hinna med.

•   Kort genomgång kring det viktigaste rörande regler som

styr examination och utvärdering

•   Tidpunkten för kursen. Den bör inte ligga under den mest

arbetsintensiva perioden på läsåret.

Kursinformationen skulle kunna förbättras. Det märks att ni

jobbat med informationen och strukturen som helhet är tydlig

men det är ändå rätt många tillfällen när jag klickat runt bland

instruktioner och sedan insett att jag missat information

eftersom den funnits på olika ställen.

Läsanvisningar till alla tillfällen skulle kunna publiceras vid

en och samma tidpunkt i början av kursen.

Sprida ut kursdagarna på olika veckodagar (så att en inte

missar samma möten varje gång).

Längre tidsperiod mellan kursdagarna, särskilt i pandemider

så att en hade haft mer tid till förberedelse och bättre

möjlighet att ta höjd för oförutsedda händelser som påverkar

ens planering (typ hemundervisning och coronakarantän).

Påminn om gruppernas överenskommelser och ge gärna lite

tid till grupperna att rekapitulera och eventuellt revidera

överenskommelserna under kursens gång. Eftersom så

mycket av arbetet sker i basgrupperna är det viktigt att de blir

trygga lärmiljöer.

•   Jag önskar att kursen delades upp i två kurser - en om

utvärdering och en om examination. Det skulle ge större

möjlighet att fördjupa sig i dem.

Mindre omfattande kursuppgift (vilket skulle följa av att dela

upp kursen).

Mer tid för grupparbeten.

Träffar är för täta, hann ibland inte förbereda det som skulle

förberedas. ==> mer utsträckt i tid och börja tidigare så att

kursen inte krockar med den hektiska maj/juni perioden (eller

göra ett uppehåll under den här perioden).

•   There was something about the group work that could

improve, and I am not sure what could help this. I wonder if

it would help to stage some debates around some of the key

and contested content. For instance, create two teams that

have to each prepare their side of the argument, and then have

a live rumble in front of the class. Something a bit more

engaging and that could stimulate a looser handling of the

content of the course, a bit more with the pressure of being "on-stage".

I believe this could bring the us students closer together and work

through some of the inhibitions, especially found in the online

engagements.

•   Blanda upp gruppdiskussioner så att man får chans att träffa fler

kursdeltagare och utbyta erfarenheter med dessa.

•   Kortare dagar på Zoom. Det är intensivt och svårt med

koncentrationen efter så många timmar online. Jag "zoomade" ut till

viss grad pga av att det helt enkelt var för mycket tid framför skärmen -

inte pga av innehållet.

•   Det vore roligt med "riktigt" feedback från lärarna också på det

arbete som gjordes, men jag förstår att detta tar för mycket tid.

•   ser inget

•   Med detta kursupplägg krävs enorm tydlighet i vad som förväntas av

mig som student (konkret t ex inför ett uppdrag/en uppgift) samt tydliga

instruktioner. Mycket har varit tydligt, men det finns ändå utrymme för

viss förbättring för att undvika frustration hos deltagarna och

ineffektivt/arbete ineffektiva diskussioner.

•   Det är kanske mer ett eget ansvar att se det själv men kanske att ni

skulle kunna vara tydliga med att kursen är mycket mer givande och

ger ett bättre resultat om man undervisar och är involverad i

kursutveckling samtidigt som man går kursen. Så här i efterhand skulle

jag egentligen ha väntat med att läsa den här kursen tills jag började

undervisa. Även om jag upplever att jag lärt mig en massa bra som jag

sedan kommer ha nytta av när jag väl börjar undervisa. Kursuppgiften

kändes lite svår att motivera sig inför. Men som sagt, snarare eget

ansvar att inse det och egentligen ingen förbättring från er sida som

behövs mer än att kanske informera än tydligare om det inför

kommande deltagare.

•   Inget av större karaktär än som kommit fram i diskussioner under

kursens gång.

•   Beskrivningen av hur kursuppgiften ska bedömas. Ska den lämnas in

på nytt efter kamratbedömningen eller är det alltså frivilligt? Jag tror

också att vi inledningsvis fick instruktion om att bara rapporten

behövde läsas till tillfället med kamratbedömningen, men det var ju

nödvändigt att läsa alla delar.

Jag är inte säker här, men jag tror att bedömningskriterierna för

kursuppgiften kom ganska sent, då många, (bl.a.) jag, redan hade

skrivit uppgiften. Eller så var det jag som missade dem.

Lite väl många kriterier i bedömningsmatriserna, och en del kriterier

upprepas mellan rapporten och de andra delarna.

Kriteriet som rör vetenskaplig koppling för det summativa provet

funkar inte, då man ju inte anger referenser i själva provet (utan i

rapporten).

Jag hade önskat en sammanhållen litteraturlista. Jag har iaf inte hittat

nån sån.

•   Jag skulle gärna haft en lite mer strukturerad föreläsning om lagar

och regler

•   Tydligare instruktioner om kursuppgiften, en bättre genomgång från

början av vad som förväntas. Lägg ut instruktioner ännu mer i förväg så

att man får tid att titta i lugn och ro.
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•   Jag hade gärna fått den där föreläsningen om regelverk och

lagar. Inlämningsuppgiften är mastig men väldigt bra i alla

sina delar. Ett sätt att hjälpa oss att fördela arbetet under hela

kursens gång vore att ha inlämning av formulerad

problemställning, examination, bedömningsmatris, formativ

och summativ utvärdering under kursens gång, med möjlighet

till kamratbedömning / feedback och med endast rapporten

kvar för inlämmning och bedömning inför sista kursdagen.

Antal svar : 20

27. Vilket råd skulle du vilja ge till framtida deltagare?

Gå denna kurs efter att du undervisat ett par kurser och innan du

plannerar någon kurs själv.

•

Förbered dig för varje tillfälle enligt instruktionerna så kommer du få

ut så mycket mer av kursen.

Börja arbeta med kursuppgiften så tidigt som möjligt

•

Använd en kurs där det verkligen finns förbättringspotential och där

det också finns möjlighet att realisera dessa i praktiken!

•

Jobba med uppgifterna i god tid före inlämning, de tar längre tid än

vad man tror. Satsa på uppgifterna, de hjälper dig i processen att

förstå helheten.

•

Försök att följ instruktioner och var förberedd på varje

kursmoment/dag/träff

•

Arbeta med kursuppgiften när tillfälle ges i anslutning till

kursträffarna då blir det inte så stressigt i slutet.

•

Jobba enligt föreslagen takt med kursuppgiften.•

Jobba kontinuerligt med rapportuppgiften. Titta på

bedömningsanvisningarna innan du lämnar in din egen rapport.

Basgruppen är superviktig. Va beredd på att jobba med

gruppdynamiken i gruppen, inte bara de uppgifter som ni ska göra

gemensamt. Vi kommer från olika miljöer, har olika erfarenheter och

är olika personligheter med olika förväntningar på hur en grupp bör

fungera och jobba.

•

Börja med kursuppgiften från början.

Var med på alla träffar - de ger mycket.

•

I would merely give the advice, like was given, to make sure to work

on issues that are important for your current tasks in teaching.

•

Jobba aktivt med slutuppgiften till varje träff (och även i direkt

anslutning efter varje träff)

•

Börja i god tid med kursuppgiften.•

ge denna kurs den tid den behöver, den är värd det•

Häng på!•

Ta kursen endast om du undervisar just nu.•

Bra kurs som ev skulle kunna vara obligatorisk för docentur vid

medicinska fakulteten.

•

Börja med kursuppgiften i tid. Ta möjligheten att diskutera din

uppgift med dina kurskamrater för att få feed-back i ett tidigt skede

•

Börja direkt med kursuppgiften, den kommer ta mer tid än du tror.

Kom förberedd till de olika tillfällena.

•

Ta kursen först när du redan undervisar på en kurs, och är eller ska

bli ansvarig för ett kursmoment eller en hel kurs, så att

utvecklingsarbetet och inlämningsuppgiften blir meningsfull. Försök

arbeta med kursuppgiften under kursens gång och lämna inte allt till

slutet av kursen så det inte blir övermäktigt.

•

Antal svar : 19
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28. Är det något annat du vill tillägga?

Nej•

Jättebra med lite längre raster då allt sker via Zoom.•

Nej inget•

Tack för en givande kurs!•

Tack för en välorganiserad, relevant och mycket lärorik

kurs!

•

Tack för kursen!•

tack•

Det är roligt och givande att delta på en kurs med

engagerade lärare och när ni använder er av pedagogiska

verktyg och planerar upplägget så det går i linje med det ni

lär ut. Det ger en massa idéer och inspiration till att själv

tänka till kring pedagogiskt upplägg för framtida kurser.

•

Bra jobbat av ledarduon.

Extra plus för Jonathan som i mitt tycke är en strålande

kurshållare & föreläsare.

•

BRA att slippa rollspel!!•

En mycket bra kurs. Superbra med 1,5h lunch. Tack!

Jag hamnade i en jättebra basgrupp och jag tror att det

gjorde att hela kursen blev meningsfull.

•

Tack för en superbra och välorganiserad kurs!•

Toppen fin kurs - tusen tack!•

Antal svar : 13


