
Kursrapport 11SV30 /C2SV70/C1SV75 ht-15 
 
 
Kursens namn:   
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

30p 
4 delkurser : 
11SV30: Från runor till rap 15hp 
11SV30:2 Dramatik och 
dramatikdidaktik 5hp 
11Sv30:3 Litteratur för unga 
11Sv30:4 Film och filmdidaktik 
5hp 

- 

Ladok-kod: 11SV30/C2SV70/C1SV75 
Antal registrerade studenter: 23 st 
Program:   
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

11SV30 - ht14 
C2SV75 - ht12 
C2SV70 - ht-12 

Kursansvarig:   
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

v.36-v.2 

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

Muntlig och skriftlig 12 muntliga, ingen svarade på 
de skriftliga 

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

Samtliga delkurser: 
 
Studenterna upplevde överlag delkurserna som välplanerade. I 
delkurs 1 efterfrågades dock en tydligare didaktisk förankring. 
Studenterna upplevde också att intervjuuppgiften i delkurs 1 
var betydligt mer omfattande än antal hp samt att den borde 
komma in i delkursen Litteratur för unga 5hp.  

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

Se ovan. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kurslaget kommer att se över hur kursen kan utvecklas utifrån 
studenternas synpunkter. En tydligare didaktisk förankring är 
en självklarhet som måste åtgärdas. Likaså måste 
intervjuuppgiften ses över så att den står i en mer rimlig 
proportion till antal hp. Att flytta intervjuuppgiften till 
delkursen Litteratur för unga låter sig inte göras för 
ögonblicket eftersom det blir ett alldeles för omfattande 
administrativt arbete (nya kursplaner bl.a.). Däremot kan 
kurslaget se över om det finns möjlighet att låta de båda 



delkurserna gå parrallellt under ett par veckor så att uppgiften 
kan förankras tydligare också avseende dess innehåll (som ju 
är ungas läsvanor). Detta torde inte bli något problem att 
iscensätta redan ht-16. 

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

Se ovan. 

Övrigt   
 


