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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 forskningsanknytning, koppling teori/praktik och 
hur studenter förbereds att möta förändringar i arbetslivet | The teachers’ reflections 
on the course’s research base, connection theory/practice, and how students are prepared 
to deal with changes in the working life

Lärares reflektion kring hur internationella perspektiv och verksamhet bidrar till att 
stärka kursens kvalitet | The teachers’ reflections on how international perspectives and 
activities enhance the quality of the course

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 II  KPU (kursen samläses med LAVFU II)
	Kurskod  Course code: KAVFUII 
	Kurstillfälleskod  Instance code: 22133
	Omfattning  Credits: 7,5hp
	Termin  Semester: vt22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 5/31
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students:  31 st
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 22 st
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Rättning av omexamination pågår. 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 5 kvinnor och 4 män
	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: - Pga Covid genomfördes den högskoleförlagda delen av kursen och vfu besöken förra året via Zoom. I år genomfördes den högskoleförlagda delen på campus och besöken på plats i grundskolorna.- Delkurs PM, omarbetades för att få en tydligare struktur.- De tidigare kurskraven gällande A) Kunskapsbedömning och betygssättning och B) Konflikt och konflikthantering omarbetades och inkluderades i examinationsuppgiften.- Inlämningen av examinationsuppgiften tidigarelades. Tidigare har studenterna haft ca 1 vecka på sig efter kursavslutningen att göra klart och lämna in den skriftliga delen av examinationsuppgiften. I år lämnades uppgifterna in i samband med det avslutande seminariet. För att studenterna skulle ha en rimlig arbetsbelastning i slutet av kursen togs den muntliga delen (PechaKucha) av examinationsuppgiften bort. - Ett 1h uppföljningsseminarium i zoom infördes. Det genomfördes av varje lärare med sin grupp, ca 2 veckor in i kursen.
	Starka sidor  Strengths: Få studenter besvarade den digitala kursvärderingen (5/31). I samband med kursens avslutande seminarium besvarade studenterna gruppvis en kursvärdering i pappersformat. Studenterna är överlag nöjda med vfu II och det som ffa uppskattas och återkommer i kursvärderingarna är:- Ett tydligt kurs PM- Trepartssamtalen upplevs som värdefulla av studenterna (vi lärare noterar noterar att det uppmärksammas mer av årets studenter som inte fick besök vfu I).- Examinationsformen med lektionsserien
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: - Tidigarelägg kursen på terminen är en vanlig synpunkt bland studenterna.- Se över strukturen i på innehållet i VFU portföljen. Upplevs som rörigt och svårt att hitta- Mer arbete med kursplanen i idrott och hälsa innan vfu:n
	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. Förbättringarna som gjordes inför året; införande av uppföljningsseminarium, ändringar i examinationsuppgift och omarbetningen av kurs pm har fungerat väl.Betyg: 15 G, 7 VG, 9 studenter som ej är klara med kursen. De kan ha rester i form av missade vfu dagar eller underkänd/ej inlämnad examinationsuppgift.OBS! Rättning pågår av omexaminationen.I år var behörighetskravet, att vara godkänd på vfu I för att få läsa vfu II borttaget. Det är olyckligt då studenter som är underkända på vfu I löper stor risk att bli underkända på vfu II. Det skapar även merarbete för berörda lärare och handledare. Genomströmningen av studenter under kursen är hög. Noterbart är dock att vfu lärarna i år och förra året 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 årens distansundervisning i idrottslärans praktiska moment har påverkat studenternas personliga färdighet och ledarskap. Likaså ställs även frågan vilken betydelse borttagandet av trepartssamtal från vfu I har för utfallet i vfu II. Under årets kurs har besökande lärare under trepartssamtalen i större utsträckning än tidigare även gett feedback till studenterna som normalt ges vfu I.Handledarnas bedömning av studenternas prestation är generellt högre än GIH lärarnas bedömning ifrån vfu besök och trepartssamtal. 
	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.
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Kursen har en hög arbetslivsanknytning och en stark koppling mellan teori och praktik. Ny kurslitteratur är aktuell men användandet behöver samordnas med VFU I och VFU II.
	other countries and of international circumstances: 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: - Lärare och studenter önskar att VFU kursen placering under terminen ses över. - Bedömningsunderlaget för handledare behöver ses över och utvecklas.
	Övriga kommentarer  Additional comments: Övriga önskemål från lärarlaget-Att besökande lärare inte har mycket undervisning i andra kurser samtidigt som vfu II kursen. Detta för att underlätta genomförandet av vfu besöken.-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.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Johnny Takats
	Datum1_af_date: 22/8-22


