
Kursrapport 
 
 
Kursens namn:   
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

30hp 4,5hp 
Ladok-kod: 11SV20 
Antal registrerade studenter: 21 
Program  21 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Ht-14 

Kursansvarig:  Anita Varga 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

v.3-v.23 

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

Muntlig och skriftlig Muntlig 10st, skriftlig 3 st 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Delkurs 1:”Svenskämnets villkor” 5hp 
Delkursen upplevdes överlag som välplanerad med koherens 
mellan litteratur, föreläsningar och examinationsformer. VFU-
perioden om 7 dagar upplevdes av delar av studentgruppen 
som lite ostrukturerad. Examinationsuppgiften 
”Svenskämnets konstruktion” upplevdes av delar av 
studentgruppen som lite tunn. Här hade uppgiften kunnat vara 
tydligare och kraven kunnat vara högre. 
Delkurs 2: ”Språkets egenskaper och funktioner I”, 4hp 
Delkursen upplevdes genomgående som välplanerad med 
koherens mellan litteratur, föreläsningar och 
examinationsformer. Studenterna betonade lärarens förmåga 
att konkretisera och förklara kursinnehållet och stödja 
studenterna i deras måluppfyllelse. 
Delkurs 3: ”Muntlig och skriftlig framställning” 3hp 
Delkursen upplevdes genomgående som välplanerad med 
koherens mellan litteratur, föreläsningar och 
examinationsformer. Däremot efterfrågas inför nästa tillfälle 
fler texttyper. Detta ansåg studenterna skulle kunna hinnas 
med inom ramen för delkursen. 
Delkurs 4: ” Kunskaper i och om språket i ett didaktiskt 
perspektiv, 14hp 
Delkursen upplevdes som rörig med brist på koherens mellan 
litteratur, föreläsningar och innehållet i examinationerna. 
Kursinnehållet i sig framhölls dock som viktigt och givande 
men studenterna efterfrågade a) förtydliganden gällande 
vilken kurslitteratur som ska användas samt vilka sidor och 
önskade även att viss kurslitteratur skulle tas bort eftersom 
den knappt användes (eller inte alls användes), b) studenterna 
menade unisont att det fanns brister mellan innehållet i 
föreläsningarna och innehållet i tentan. Detta gällde inte alla 



delar av delkursen, men flera vilket också visade sig i 
tentaresultatet, c) Tentan var alldeles för stor och tiden för 
genomförandet dessutom för kort. Studenterna föreslog här att 
de olika delarna i tentan skulle brytas ner till fristående tentor 
och att den del av tentan som rörde specialpedagogiken skulle 
göras om till hemtenta. 
Delkurs 5: ”Språkets egenskaper och funktioner II”, 4hp 
Delkursen upplevdes genomgående som välplanerad med 
koherens mellan litteratur, föreläsningar och 
examinationsformer. Studenterna betonade lärarens förmåga 
att konkretisera och förklara kursinnehållet och stödja 
studenterna i deras måluppfyllelse. 
 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kursansvarig kommer att i samråd med lärarlaget se över hur 
vi kan åtgärda de brister i kursen som studenterna identifierat 
ovan. De förslag gällande uppdelandet av examinationerna i 
delkurs 4 kommer att genomföras. Redan till 
examinationstillfälle nr. 2 för denna tenta kommer studenterna 
att ges dubbelt så mycket tid som vid första 
examinationstillfället. 

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

Se ovan 

Övrigt   
 


