
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: 25 
Program/fristående:  Lärarprogrammet 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Vt2013 

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

V.12-V.23 

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

Enkät på Pingpong 19/25=76% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

På enkätens frågor om mål, föreläsningar, arbetsformer, 
professionsanknutna inslag, examinationer och om 
kursupplägg och schema har varit till stöd har alternativet ”I 
hög grad” valts av flest studenter. Vid frågorna om att kunna 
påverka kursens upplägg och att ta del av tidigare 
utvärderingsresultat har alternativet Tillfredsställande valts av 
flest studenter. På frågorna om kursen är relevant för 
utbildningen samt för den framtida yrkesutövningen har I 
mycket hög grad valts. Detsamma gäller för frågan om 
likabehandling och frågorna om VFU. 
 

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

Kursansvarig kallade till mittkursutvärdering och möttes av 
förvånade studenter som aldrig varit med om detta i. Vid detta 
möte flyttades, på studenternas önskemål, ett 
inlämningsdatum fram i tiden. 
På enkätfrågan om studenterna fått ta del av tidigare 
utvärderingsresultat finns kommentaren: ”Den här frågan har 
jag aldrig förstått tidigare. Först när Agneta på 
kursintroduktionen visade vad tidigare elever skrivit förstod 
jag. Det har aldrig hänt att vi har fått ta del av det på det sättet. 
Jättebra!” 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Det finns studentkommentarer om momenten Bedöma och 
analysera elevers kunskaper utifrån kursplanen i engelska 
(mer än den obligatoriska workshopen önskas), 
grammatikundervisningen, litteraturseminarier (önskemål om 
mindre grupper att diskutera i, de två sista bokvalen 
ifrågasattes), IKT-föreläsningen , önskemål om fler övningar 
och workshops, pressat schema med många inlämningar samt 
VFUn. Dessa frågor kommer att diskuteras i kurslaget och 
med VFU-ansvariga. 



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

Kursplan och kursbudget styr mycket av planeringen av 
kursen men vissa förändringar/förbättringar kan ändå 
diskuteras i kurslaget vad gäller ovan nämnda moment. 
De flesta kommentarerna i enkäten handlar om VFUn som 
ligger sent på terminen och där tre ämnen ingår som alla 
kräver skriftliga inlämningar. Handledarna har varit stressade 
efter att precis ha haft Nationella prov innan studenterna kom 
och har uttryckt att de behöver ”ta igen” efter NP och vissa 
studenter har fått kämpa för att få hålla det antal lektioner som 
anges i kursplanen. I slutet av vårterminen ligger även många 
andra aktiviteter både inom och utanför skolans område. Detta 
har gjort att vissa studenter har haft svårt att få in alla sina 
lektioner som krävdes. Studenterna har inte hunnit se några 
engelsklektioner och har inte vetat på vilken nivå eleverna 
ligger. Detta skulle kunna avhjälpas med att studenterna under 
terminen fick komma ut på fältdagar för att se några 
engelsklektioner för att lättare kunna veta på vilken nivå de 
ska lägga undervisningen. 
Innan VFU-besöken görs vore det önskvärt med en diskussion 
mellan besökande HB-lärare och terminens tre kursansvariga i 
samtliga  delkurser för att få en större samsyn på vad som ska 
observeras, bedömas och kommenteras. 

Övrigt   
 


