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Kurs | Course 

Kursnamn | Course name 

Kurskod | 
Course code 

Kurstillfälleskod | 
Instance code 

Omfattning | 
Credits 

Termin | 
Semester 

Svarsfrekvens kursvärdering | 
Response rate course evaluation 

Statistik | Statistics 

Antal registrerade studenter | Number of enrolled students 

Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the 
course 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

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

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last 
time it was given 
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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 

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements 
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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 

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  
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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 

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 

Förslag till åtgärder för kursen som helhet | Suggestions for measures for the course 
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Övriga kommentarer | Additional comments 

Datum | Date Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by 


	Kursnamn  Course name: VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK III, KPU
	Kurskod  Course code: KAVFU3
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 15 hp
	Termin  Semester: ht 21
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 10
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 30
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 28
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 3 kvinnor och 1 man
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 0
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Examinationsuppgift 1 - inför VFUbesöket - är endast tvågradig. 
	Starka sidor  Strengths: 1. Lärandemålen var med under hela kursen, föreläsningar, dokument till handledare och examinationer.
2. Bra bemött under min VFU period. Roligt att höra andra handledares tips & synpunkter under det digitala mötet.
3. Är rimliga kurskrav
4. Jag är nöjd med allt från min VFU
5. Båda uppgifterna skapar ett reflekterande moment i relation till verkligheten och till teorierna som vi läser/läste.
6. Halvtidsmötet bra!
7. Generellt har allt fungera bra. Det man saknar är mer stöd från sin handledare från gih under kursen gång. Om man har otur och får en mindre bra handledare känner man sig rätt ensam gällande vart man ska vända sig med frågor. Det hade varit önskvärt att det varje vecka hade funnits en schemalagd halvdag i form av ett seminarium för oss i klassen + våra handledare från gih eller åtminstone någon utav dem. En chans att få höra lite hur de andra har det och dra lärdom av varandras erfarenheter under periodens gång.
8. Att det var möjligt trots allt att byta vfu-plats.
9. Kursen i sig har ett viktigt syfte, varför det är så otroligt tråkigt för de av oss där handledning och placering är undermålig.
10. Få vara ute i skolan, arbeta på riktigt.
11. MINA LÄRARE/ AL
12. Lång praktik, tid att utveckla saker. Jag hann odla relation med elever och lärare. 11.Bra med halvtidsmötet med A-L och några vfu-handledare.

























	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: . Om matrisen ska vara användbar kanske den ska användas till både uppgift 1 och 2, så den finns med i trepartssamtalet.
2. Lite konstigt/svårt att utvärdera sin egen professionsutveckling, samtidigt så börjar man reflektera mer över varför och hur man fattar sina beslut. Jag fick ingen feedback från kamrat inför examinationsuppgiften, hade underlättat att diskutera om man känner sig osäker kring vissa frågor. Utgår ju från att alla är seriösa i denna kurs men så verkar ju inte fallet vara.
3. Jag upplevde att flera studenter i min klass inklusive mig själv blev placerade med handledare som inte var så lämpliga i det uppdraget. Att man inte fått den återkoppling man har rätt till under VFU:n samt att vissa handledare saknade kompetensen för att ge återkoppling och handleda. På min VFU skola fick jag inta rollen som handledare till en klasskompis och klasskompisen intog rollen som min handledare, för att vi skulle få någon återkoppling på vår egen undervisning och möjlighet att utvecklas/förbättra vårt lärarledarskap.
4. Jag skulle önska att GIH hade större insyn i hur det fungerar ute på vfu-skolan.
5. Jag hade önskat att slutseminariet fanns till för att dela/utbyta tankar från de erfarenheter vi haft ute på vfu-skolorna istället för att prata om oss själva och våran nivå enligt matrisen. Det kan jag göra för mig själv och den skriftliga uppgiften räcker för det. Jag vill höra hur de andra haft det, och få inspiration.
6. Borde vara en större kontroll av vfu-handledare på skolorna. Vissa studenter undervisar knappt, endast 3-4 lektioner i veckan och övrig tid lediga.
7. Det har varit tuffa veckor ute på vfu-skolan, jag har gjort mitt yttersta för att följa handledarens ord och synpunkter. Vi har haft väldigt olika vision om hur undervisningen ska bedrivas och det har varit tufft att se hur eleverna känner sån press i undervisningen och öppnat upp sig sig för mig. Jag har även fått agera någon form av medlare mellan idrottslärarna på skolan… Jag har tyvärr sett den här vfu-perioden som en form av maktspel där jag har varit tvungen att anpassa och förställa mig och mitt sätt att bedriva undervisning inför handledaren för att få godkänt. Jag skulle gärna se att vi haft ett halvtidsseminarie där vi studenter och kursansvarig fått möjlighet att prata. För under trepartssamtalet är det svårt att öppna sig. Men, nu är vfu-perioden över och det känns väldigt skönt att få gå vidare och skapa sin egen lärarstil.
8. Hur säkerställer ni att handledaren är kvalificerad för sitt uppdrag? Vissa handledare känner jag saknar ämneskunskaper, har dålig pedagogik och i vissa fall noll intresse för att hjälpa mig som student framåt i min utveckling (gäller dock inte mig). Det betyder att många av GIHs studenter får dra lasset självständigt och utan rätt vägledning.
9. Mycket arbete kring många uppgifter samtidigt som pågående VFU med planeringar etc.
10. Dock hade ett seminarium med enbart studenter uppskattats under tidens gång för att bolla ideer och erfarenheter.

























	between teaching activities examinations and learning outcomes: 1. Vi var 4 lärare från GIH som hade var sin studentgrupp med vardera 5-7 studenter/grupp. 
a. GIH-läraren ansvarade för VFU-besök samt examinationen och satte även totalbetyget för studentens VFU. 
b. Timtilldelningen för lärarna i detta moment är i linje med utfört arbete.
2. Undervisande lärare bör vara undervisningsfria på GIH under delar av VFU-perioden då det annars blir svårt att utföra besöken. 
a. Placeringarna var i vissa fall mycket sena – vid ett par fall efter starten på VFU-perioden.
b. GIH gör skolbesök vilket uppskattas mycket av både av studenterna men även av handledarna. 
c. Omplacering av VFU-placering har skett av en student pga bristande handledning
d. 1 student underkänd på hela VFU, ett par studenter har komplettering i text.

3. Hela studentens VFU hanteras nu på VFU-portföljen – dock används Canvas för inlämningar då Portföljen inte går genom urkund.
4. Problem har varit att vissa handledare inte fått tillträde till portföljen. Det beror på att de inte läser informationen noggrant. Samtliga fall åtgärdas snabbt av SU.
5. Ett tydligt bedömningsunderlag har utarbetats och detta följer studenten under hela dennes VFU. Tyvärr har inte flera handledare arbetat efter detta vilket gjort att bedömningen i vissa fall är bristfällig. Vad detta beror på vet vi inte?
6. Undervisande lärare på GIH uttrycker dock en viss skepsis beroende på att många studenter får mycket goda/ höga omdömen. Detta kan eventuellt ses som negativt och vi tror att de mottagande lärarna på skolorna behöver utbildning i och fler möjligheter till diskussion inför denna uppgift. 
7. Om vi kan få samtliga handledare att gå vår handledarutbildning bör detta kunna förbättras. 
8. Då kommer vi också att kunna påverka hur vi arbetar med VFU i framtiden, dels kan vi rekrytera utbildade handledare och dels genom handledarutbildningens kursinnehåll utveckla vårt eget arbete på GIH kring våra VFU moment. 
9. Vikten av att handledarna får aktuell information måste bevakas, vilket annars kan leda till oklarheter och missar i informationsflöde

10. Den obligatoriska kurslitteraturen har överlag upplevts som relevant och bra. 
a. Studenterna får välja fritt beroende på hur de skriver fram sina uppgifter i text.
b. Vi ändrade betyget till 2-gradig skala (U/G)  på examinationsuppgift 1 – knuten till VFUbesöket

11. Under VFU perioden – halvtid – bjöd vi in handledarna för ett digitalt seminarium där även studenterna medverkade. 
a. Vi samtalade kring skilda situationer samt att studenterna fick möta handledare från olika skolor. 
b. Detta uppskattades mycket och genom att det var digitalt var det en mycket  stor närvaro.

	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: se ovan
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Kursen ligger i mycket god linje med kommande uppdrag i skolans värld.
	other countries and of international circumstances: under utveckling
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: SE ÖVER HANDLEDARUPPDRAGET
	Övriga kommentarer  Additional comments: En bra kurs med ett relevant uppdrag
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Anna-Lena Borgström
	Datum1_af_date: 22-02-14


