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	Namn på program  Name of study programme: Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan
	Programme code: ÄMLGY
	Instance code: 38500 
	Credits: 300-330
	Start semester: HT2016
	Svarsfrekvens programvärdering  Response rate programme evaluation: 0
	Termin  Semester 1:  
	Termin  Semester 1_2: 137 
	Termin  Semester 3: 
	Termin  Semester 2: 127 
	Termin  Semester 6: 
	Termin  Semester 8: 61 
	Termin  Semester 10: 72
	within the study programme: Utvärderingar av delkurser skriftligt och muntligt har genomförsta av delkursansvarig 
Programråd 
Representation i GUN och UFN
	Programmets starka sidor  The programmes strengths: Eftersom inga studenter har svarat på enkäten och att äldre material av olika skäl inte är tillgängliga bygger följande enbart  på det programråd vi genomförde i juni 2021 för vårens kurser med kursansvariga/examinatorer och UKÄ:s granskning 2019. 

Under de senaste terminerna har undervisningen skett på distans varav synpunkterna måste ses i detta ljus. 
Trots distansundervisning är många studenter enligt lärarna nöjda med undervisning utifrån de förutsättningar som givits. Självständinga, studiemotiverade studenter har i större utsträckning uttryckt nöjdhet och även klarat examinationer och kunskapskrav. Genomströmmningen har legat på något högre eller på samma nivå som tidigare år enligt lärarna och avhoppen är något färre. Däremot är det fler som har haft behov av särskilt stöd pga distansundervisning. 
	the programme: Långt program
Se över progressionen mellan kurser.
	implementation and results of the study programme: GIH tappar studenter då de läser andra ämnet. Programmet är långt och alla tar inte examen men får ändå tillfälliga anställningar. 

Det är utmaningar med att planera och genomföra undervisning med de stora studentgrupper som detta program har. Distansundervisningen har dock utvecklat undervisningsformerna vilket kan bidra till ökad kunskapsutveckling och även förhoppningsvis förbättra resultat och genomströmning. I vissa kurser har genomströmningen dock ökat. Dels kan det bero på ovan nämnda kunskapsutveckling, dels på att studenterna har kunnat ägna mer tid åt studier då de inte kunnat arbeta. 
	attainment of the programme outcomes: Bör ses över i linje med UKÄ.s granskning.
	available for the study programme rooms digital tools administration etc: Ökad andel av studenter i behov av särskilt stöd kräver mer personella resurser (lärare, studievägledare, studieadministratörer, skriv, matematik och lässtöd). Behov av fler lokaler. Dock har distansarbetet underlättat i detta avserende. 
	programmes links with the world of work: Mycket god. 
	the content as well as the implementation of the study programme: Kan förbättras.
	and social welfare perspectives on development: Hållbart ledarskap och socioekonomiska aspekter finns med i UVK kurser.
Kurser inom friluftsliv bidrar till naturupplevelser och ekologiskt medvetande. Kurser som betonar hälsa bidrar till sociala utvecklingsperspektiv. 
	promote gender equality and prevent discrimination: Se över kurslitterataur. Vi behöver fler kvinnor som kursansvariga. 
	analysis: Kan ej besvaras.
	Förslag till åtgärder inom programmet som helhet  Suggestions for measures: Rekrytering av lektorer är akut.
Utifrån UKÄ:s granskning behöver UVK kurser formas mer allmändidaktiskt. 
Vetenskapsteoretiska perspektiv och kvantitativa metoder behöver stärkas.   
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Programanalys sammanställd av  Programme analysis written by: Pia Lundquist Wanneberg och Britta Thedin Jakobsson
	Datum2_af_date: 20210825


