
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Grundläggande svenska för förskoleklass- årskurs 3 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15hp 2hp 
Ladok-kod: 11F321 
Antal registrerade studenter: 21/ varav 17 har varit aktiva 
Program/fristående:   
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna vt-14 

Kursansvarig:  Mariann Bourghardt 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

14.09-29—15-01-16 
Kursen saxas med matematikkursen under ht-14, ej 10v i 
följd. 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät på pingpong, muntligt 
kursråd under kursens gång. 
Mittkursrådet ställdes in då 
inga studenter ville närvara 

Fem studenter (ca 25%) 
svarade på enkäten,  

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Kurshandboken innehöll specificerad information om varje 
examination + de fem examinationstillfällen. Varje 
examination var kopplad till specifika kursplanemål.  
 
Under kursens gång mottog kursansvarig få mail och pim som 
tolkades att information var tydligt utskriven. Kronox innehöll 
även deadlines för samtliga inlämningsuppgifter och tillfällen. 
 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Eftersom det bara var ett fåtal studenter som besvarade 
enkäten kan det inte dras slutsatser för hela studentgruppen. 
 
Några studenter skriver att de inte kunde påverka kursens 
innehåll. Kursplanering erbjöds vt-14 före kursstart. Sex 
studenter deltog och kunde påverka bl.a. gruppindelningar och 
inlämningsdatum. De ville ha specifik information om 
litteratur före kursstart. Kursansvarig anslog 
minnesanteckningar på pingpong. Studenterna ville inte ha ett 
kursråd som var inlagt i Kronox.  
 
Vid dags dato har bara två examinationstillfällen varit av de 
fem som studenterna har att tillgå.  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Fortsätta att erbjuda kursplanering och mittkursråd.  
Förklara tydligare varför kursen samläses med 
Matematikkursen då vfun infaller i båda kurserna. Uppmana 
studenter att besvara kursvärderingsenkäten. 

Eventuella förslag till Ev minska antalet inlämningar under vfu.  



förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Ev. lägga poänglagda studiegruppsarbeten med loggbok 
Överväger litteraturseminarier i studiegrupp utan lärare. 
Tidigarelägga information om språkkunskapsmomentet med 
flippat klassrumsupplägg. 
Plocka in mer engelsk litteratur/artiklar 

Övrigt  Studiegruppsarbete som inte fungerar för att enskilda 
studenter kommunicerar dåligt måste adresseras tidigare än 
vad som gjordes i denna kurs. Studenterna gav ingen 
indikation förrän mycket sent att arbetet inte fungerade. 
Kursansvarig kunde därför inte agera adekvat med 
uppbackning och målfokusering. 

 


