
Kursrapport 
 
 
Kursens namn:  Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15hp 1,5hp 
Ladok-kod: 11F330 
Antal registrerade studenter: 40 med omregistreringar 29 aktiva i hela kursen 
Program/fristående:  Lärarpogrammet 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

HT13 

Kursansvarig:  Agneta Welin Mod 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

Vecka 44, 2014 – vecka 3, 2015 

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

enkät 62% (86%) 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Kursen går över jul och nyår med många röda dagar och 
klämdagar. Detta tillsammans med att de under kursen även 
har uppgifter att lämna ifrån sig från matematik- och 
svenskkursen , bidrar till studenternas stress . ”För mycket att 
göra” finns i kommentarerna. ”Det har varit för lite tid för 
kursens inlämningar då svenska och matematik VFU-
uppgifter skulle in mitt i kursen”. 

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

Vid kursråd i mitten av kursen lyftes önskemål om flytt av den 
skriftliga tentamen som låg före jul. ”Många vill åka hem 
veckan innan jul men nu gick inte detta” lyder en kommentar. 
Eftersom det inte fanns en majoritet för detta önskemål i 
studentgruppen ändrades inte datumet. Kommentar finns ändå 
om att kursansvarig inte lyssnat. Examinationer som anges i 
kursplanen och som redan finns i provuppsättningen går inte 
heller att ta bort i rådande kurs när studenterna önskar detta, 
men kommentarerna kan tas i beaktande nästa gång kursen 
går. Mer variation önskas och inte bara sagor, går också att 
utläsas av kommentarerna. Kursansvarig funderar då på varför 
närvaron vid tillfället med ramsor, sånger och rappar var så 
låg. 
 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Studenternas kommentarer om att examinationen didaktisk 
planering utifrån en bok eller berättelse borde förläggas till 
VFUn som poänggivande uppgift och inte som inlämning 
efteråt går att åtgärda i kommande kurser. Den möjligheten att 
skriva om det man gjort på VFUn fanns redan i den här kursen 
men instruktionerna till uppgiften kan för studenternas skull 
likriktas med övriga VFU-uppgiftsinstruktioner från lärare i 
terminens övriga kurser. Att studenterna har VFU-uppgifter 
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från tre olika kurser verkar bli lite förvirrande. Studenter och 
kursansvarig talade inte samma språk. Lektionsplanering, som 
diskuteras med handlare före och efter lektionen, var för 
kursansvarig något helt annat än en inlämningsuppgift där 
kursens teori och praktik knyts ihop. 

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

VFU-uppgifter och en examination kan slås ihop.  
Studenterna behöver i större omfattning närvara vid 
kursplaneringen då de stora dragen för kursen läggs upp. 
Studenterna bör uppmanas att tidigare börja med 
lektionsplaneringarna vad gäller svenskan och matematiken 
för att under kursens gång mer kunna koncentrera sig på 
engelskkursen. 

Övrigt   
 


