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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: VERKSAMHETSFÖ̈RLAGD UTBILDNING MED Ä̈MNESDIDAKTIK III
	Kurskod  Course code: LAVFU3
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: heltid
	Termin  Semester: vt 22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 79
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 65
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 11 studenter är ej godkända pga ej inlämnad rapport i båda ämnena, ej godkänd VFU, komplettering av skriftlig examinationsuppgift.
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 6 kvinnor/4 män
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 1
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: En genomgripande kursplaneändring genomfördes 2019 då lärarfilosofin ersattes med en utökad examinationsuppgift kopplad till Progressionsmatrisen.Tydliggjort examinationsuppgiften ytterligare och kursPM.
	Starka sidor  Strengths: Tydliga lärandemålGivande seminarier - bra träffa handledare från olika skolor på seminariet mitt i kursenBra med valbar litteraturTydliga betygskriterierDuktiga handledare överlag
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Kvalitén på handledare MÅSTE ses över. Vissa handledare bemöter studenten på ett nedvärderande sätt. Respektive GIH lärare lägger mycket tid att hantera detta.Flytta perioden till hösten - nu är det samtal, betygsmöten mm som gör att flera lektioner går bort.Att se över uppgifterna - Examinationsuppgift 1 ändrades till endast G - U denna kurs.VFU i andra ämnet måste ses över - nu bemöts de som om de haft VFU tidigare. Detta är första gången de har VFU i andra ämnet.Vara på samma skola över hela perioden
	between teaching activities examinations and learning outcomes: • Undervisande lärare måste vara undervisningsfria på GIH under VFU-perioden då det annars blir svårt att utföra besöken. Arbetsformen bygger mycket på samarbete, både inom den egna kursen och med den parallella klassen, och kräver mycket tid för planering, möten, lektioner och examination.• 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. Om vi kan få samtliga handledare att gå vår handledarutbildning bör detta kunna förbättras. 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. Vikten av att handledarna får aktuell information måste bevakas, vilket annars kan leda till oklarheter och missar i informationsflödet.Vissa handledare läser inte PM - vilket gör att rapporter saknas i båda ämnena. Portföljen är endast skapad för en inloggning/handledare. De studenter som har samma handledare i båda ämnena betyder att en rapport måste skrivas och mailas GIH-läraren. Detta skapar merarbete vilket även gör att studenterna inte får sitt betyg.• Det finns inte lärare på GIH med studenternas ämneskunskaper i vissa ämnen. • Då studenterna har två ämnen var det mycket svårt att hitta skolor med deras kombinationer. Vissa skolor läser inte ämnena så att de stämmer med VFU-perioden. Detta är ett stort problem.• Fortfarande extremt svårt med platser pga att kommunerna avsade sig planerade studentplaceringar pga Corona – måste     klargöras av ledningen vad som gäller - det är fortfarande oroligt i vissa kommuner/skolor/handledare.• Vissa handledare är tveksamma – bör inte få vara handledare – dock är bristen stor på kompetens.• Eventuellt underkända studenter måste få tydligare återkoppling om detta av sina handledare.• Placeringarna var i vissa fall mycket sena – vid flera fall efter starten på VFU-perioden – detta gjorde att oron var stor hos studenterna.• Hela studentens VFU hanteras nu på VFU-portföljen – dock används Canvas för inlämningar då Portföljen inte går genom urkund.• Problem har varit att vissa handledare inte fått tillträde till portföljen. Det beror på att de inte läser informationen noggrant.   Samtliga fall hanteras snabbt av SU.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.• Under VFU perioden – halvtid – bjöd vi in handledarna för ett digitalt seminarium där även studenterna medverkade. Vi samtalade kring skilda situationer och studenterna får möta lärare från flera skolor. Det var en stor uppslutning och positivt.
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Då värdegrund är ett av lärandemålen för att bli godkänd på kursen är detta ständigt aktuellt både på studentens fysiska VFU och examinationen.  
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Kursen har en mycket nära arbetslivsanknytning. Det gäller samtliga examinationsuppgifter samt kopplingen till lärandemålen.
	other countries and of international circumstances: Ett utvecklingsområde
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Att se över samtliga delar som nämns under punkten Lärares reflektioner kring kursens genomförande...
	Övriga kommentarer  Additional comments: En mycket bra kurs med tydliga lärandemål.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Anna-Lena Borgström
	Datum1_af_date: 2022-08-18


