KURSANALYS
COURSE ANALYSIS

Kurs | Course
Kursnamn | Course name
Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik II

Kurskod |
Course code

Kurstillfälleskod |
Instance code

LAVFUII

Omfattning |
Credits
7.5hp

Termin |
Semester
vt21

Svarsfrekvens kursvärdering |
Response rate course evaluation
86%

Statistik | Statistics
Antal registrerade studenter | Number of enrolled students
Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the
course

80
70

Eventuell kommentar | Comment (if necessary)

Fördelning antal kvinnor/män bland lärare | Teachers women/men

5 kvinnor / 3 män

Eventuell kommentar | Comment (if necessary)

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree

0 disputerade

Eventuell kommentar | Comment (if necessary)

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last
time it was given
Den stora skillnaden mot förra året är att hela kursen inkl vfu besöken i år genomfördes digitalt.
Avslutningsseminarium och examination av lektionsserien genfördes samma dag (förra gången vid två efterföljande dagar)
Examinationsuppgiften - redovisning av lektionsserie. Studentern kunde i år välja mellan att ha en förinspelad presentation
eller en live presentation. Förra gången kursen gavs genomfördes presentationen live.
Mindre revideringar av vfu läranas bedömningsmatris gällande examinationsuppgiften.
3 av 8 lärare var inte med förra gången kursen gavs
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Sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag i kursvärdering (inklusive
fritextsvar) och formativa utvärderingar
Summary of the students’ views and suggestions in the summative course evaluation
(including text answers) and formative evaluations
Starka sidor | Strengths
Studenterna är överlag nöjda med kursen. Ett fåtal studenter (6%) har angett att de i låg grad/mycket låg grad är nöjda med
kursen. Ett flertal studenter lyfter att de är nöjda med sin vfu plats och sin handledare, samt att kursen är lärorik.
Ex på svar
Tydlig information i kurs pm, studenterna vet vad som förväntas utifrån lärandemålen
VFU skolan har varit oerhört givande inom lärdom aspekter, väldigt bra skola och tre partsamtalet var det mest lärorika
samtalet hitills på GIh
Alexanders podd om undervisningsstilar som kompletterar Byras text.
Bra med undervisningsstilarna. Blir mer medveten.

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements
Flera studenter har lyft att arbetsbelastningen är hög och att det är många uppgifter i kursen.
Ex. svar:
Jag tycker att det är alldeles för många "arbetsuppgifter" som man som student ska genomförs samtidigt som VFU pågår.
Jag har i princip undervisat alla mina lektioner och har inte haft utrymme att göra det andra på skoltid. Dessutom känns inte
uppgifterna helt nödvändiga. Uppgifterna har mer känts som en belastning än att de hjälpt mig. Hade varit skönt att kunna
fokusera helt på VFU.
Uppgifterna i sig var lite för många, alltså både presentation, samt konflikt och bedömningsuppgift och
även sista stora C uppgiften. Detta tycker jag att man bör tänka över lite mer då det viktigaste för mig är hur jag och min
handledare kan diskutera oss fram till bra saker och utveckla mig till en bättre lärare. Jag tyckte att jag stressade ganska
mycket under slutet och fokuserade för mycket på mina arbetsuppgifter istället för att lära mig av diskussioner med min
handledare. Detta på grund av att det var lite maffigt med så många uppgifter.
Synpunkter gällande den avslutande HVFU delen.
- Att inte det avslutande seminariet (undervisningsstilar, kunskapsbedömning och betygssättning, konflikt och
konflikthantering) sker på sammma dag som examinationen/redovisningen av lektionsserien.
- Attt inte examinationen av lektionsserien sker dagen efter sista skolförlagda vfu dagen.
- Att pecha kucha redovisningen ersätts med en vanlig powerpointpresentation
Ni bör göra det tydligare hur mycket lektioner man ska hålla.
Flera förslag gällande att placera kursen tidigare under terminen.
Ex svar. Denna VFU-period kanske skulle kunna ses över när den ska ligga. Röda dagar, studiedagar samt avsatt tid för
kompletteringar inför betygssättning gör att det försvinner en del undervisningstid även om det är intressant att vara med i
betygssättning och kompletteringsuppgiftergällande
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Lärares reflektioner kring kursens genomförande och resultat, inklusive
lärandeaktiviteters och examinationers koppling till lärandemålen | The teachers’
reflections on the implementation and result of the course, including the connection
between teaching activities, examinations and learning outcomes
Kursen har utvecklats under åren och det finns nu en röd tråd mellan lärandemål - examinationer/kurskrav och innehåll.
Handledarnas bedömning av studenternas prestation är generellt högre än GIH lärarnas bedömning ifrån vfu besök och
trepartsamtal.
Fler studenter är underkända på den skolförlagda delen av vfu:n mot tidigare år. Genomströmningen under kursen är dock
hög. Noterbart är dock att vfu lärarna i år har genomfört fler uppföljande samtal med studenter och handledare efter vfu
besöket mot tidigare år. Lärarlaget ställer sig frågan om och i så fall vilken grad det senaste årets distansundervisning i
idrottslärans pratiska moment har påverkat studenternas personliga färdighet och ledarskap.
Pga covid genomfördes vfu besöken och trepart samtalen digitalt. Lärarlaget är överns om att det har fungerat öven om det
har varit en nödlösning med brister.

Lärares förslag till åtgärder för hur kursens utformning och genomförande kan
förbättras för att främja jämställdhet och motverka diskriminering | The teachers’
suggestions for measures for how the design and implementation of the course may be
improved in order to promote gender equality and prevent discrimination
Då värdegrund ingår i ett av lärandemålen för att bli godkänd på kursen är detta ständigt aktuellt inom kursen.
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Lärares reflektioner kring kursens forsknings- och arbetslivsanknytning | The teachers’
reflections on the course’s research base and links with the world of work
Kursen har en hög arbetslivsanknytning

Lärares reflektion till hur kursen främjar förståelse för andra länder och internationella
förhållanden | The teachers’ reflections on how the course promotes understanding of
other countries and of international circumstances
Kan utvecklas

Förslag till åtgärder för kursen som helhet | Suggestions for measures for the course
Översyn av kurslitteraturen. Förslag på litteratur som ska utvärderas och ev ersätta annana kursklitteratur.
"VFU i praktiken : studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning" av Lilja Cajvert (2021).
Förtydliga förväntningarna för studenter och handledare gällande vad som ingår i studenternas arbetstid under den
skolförlagda delen av VFU kursen.
Översyn av antalet uppgifter (kurskrav)
Inför schemaläggningen: Inte placera avslutningsseminarium och examination samma dag.
En obligatorisk auskultation i annat ämne kommer att införas. Uppgiften kommer att beröra olika undervisningsstilar och
lärandemålet ”..planera, genomföra..”. Detta förslag fanns med redan inför årets kurs men ströks pga riskerna med Covid.
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Övriga kommentarer | Additional comments
Kurserna LAVFUII och KPUVFUII har samlästs och att ha blandade studentgrupper anser vi ger en bra mix av erfarenhet och
kompetens i vfu grupperna.
Övriga önskemål:
Digitalt stöd
Vi önskar funktionen urkundgranskning i VFU Portföljen. I dagsläget behöver vi använda två digitala plattformar under kursen
(Canvas och VFU Portföljen) vilket innebär merarbete för både studenter och lärare.
Bemanning:
Vi lärare önskar behålla organisationen med en lärare per 10-11 studenter. Bemanningen behöver dock ses över. De senaste
fyra åren har varje år 30-50 % av lärarna varit nya i kursen. När 30-50% av lärarna byts ut flera år i rad blir arbetsbelastningen
tyngre för alla involverade.

Datum | Date
20/1/9

Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by
Johnny Takats
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