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Sammanfattning av
kursvärdering från
- studenter
- lärarlag
Av sammanfattningen ska
studentens upplevelse till
möjlighet till måluppfyllelse
framgå.

Beskrivning och
sammanfattning av exempelvis
mittutvärdering eller annan
utvärdering som skett inom
kursen.
Kursansvarig/lärarlags
slutsatser och kommentarer
inför kommande kurs

Mentorsutbildning Borås (11ME10)
Hel kurs
7,5 hp. Kväll 25%
-11ME10
16
Fristående

Varav VFU

Camilla Carlsson
v.35 (2016)- v 2 (2017)

Rapporteras i TFU
Rapporteras i Ladok
Kursvärderingsform
Svarsfrekvens
Enskild anonym enkät på
Borås: 43% (7 av 16)
Ping Pong
Studenterna upplever att de uppnått målen i kursen i hög grad
till i mycket hög grad. Föreläsningarna har bidragit till att
uppnå målen i hög grad (43%). Arbetsformerna i kursen anges
i hög grad till i mycket hög grad som betydelsefulla för
måluppfyllelsen. De dramatiserade övningarna anges som
positiva och önskas mer av, samt diskussioner där studenterna
kan delge sina erfarenheter. Studenterna upplever att det varit
mycket litteratur och några källor anses kunna bytas ut och
ersättas av andra nyare. 71% har markerat tillfredställande när
det handlar om att ge synpunkter på kursens upplägg och
schema. Kursupplägg och schema har varit ett mycket gott
stöd för studenterna och de anser att de fått information i hög
grad. De flesta anger att de inte erbjudits möjlighet att ta del
av tidigare utvärdering. Arbetsinsatsen har varit hög och
motsvarat 10 h/ v. Det finns en upplevelse av att det varit
mycket innehåll för en deltidskurs. Kursens relevans till
yrkesrollen är mycket hög. En trevlig stämning och mycket
hög (86%)känsla av likabehandling under kursen.
Lärarlaget har haft en kontinuerlig kontakt och stöttat och
hjälpt varandra för att göra en bra kurs, vilket vi tycker att det
blev.
Ingen mittkursvärdering har skett. Kursansvarig har haft en
löpande kontakt med studenterna.

Kursen kommer inte att gå mer pga höga kostnader.

Eventuella förslag till
förändringar avseende
- mål,
- innehåll,
- arbetsformer,
- litteratur,
- examination
- organisation av kursen
- kurslagssammansättning
Övrigt

