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

Skriftlig enkät 33% (trots påminnelser) 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Studenterna är på det stora hela nöjda med kursen och med 
möjligheterna till måluppfyllelse med hjälp av 
undervisningen. Särskilt framhålls möjligheterna att utvecklas 
gällande undervisning om läsförståelse, till vilket Westlund 
(2015) bidragit. Ett önskemål om fördjupning framförs.  
Studenterna önskar mer undervisning om det svenska 
språksystemet och de framför även kritik mot den 
kurslitteratur som används för detta inslag. Kritik framförs 
mot inlämningsuppgiften i det svenska språksystemet, vilken 
uppfattas som orättvis. Studenterna är också kritiska mot 
examinationen ”muntlighet i skolan”. Studenterna framför att 
arbetsbelastningen varit ojämn, särskilt gällande uppgifter 
som kopplas till VFU och examinerades i anslutning till VFU-
perioden. VFU-veckorna är gemensamma med engelskkursen 
och är placerade i den kursen, vilket är en svårighet.  
Kritik mot kravet att skriva didaktiska planeringar som en 
uppgift under VFU framförs.  
 

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

 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Såväl kurslag som studenter ser möjligheter till utveckling av 
kursen.  
Kurslaget menar att uppgiften att i samband med VFU:n 



skriva didaktiska planeringar är ett viktigt inslag i kursen, för 
att befästa förmågan att tydligt planera, genomföra och 
utvärdera undervisning. Hur själva inlämningsuppgiften 
formuleras kan ses över. 
Mot bakgrund av tidigare utvärderingar utökades i år antalet 
tillfällen med undervisning om det svenska språksystemet. 
Även ett antal workshops tillkom. Detta är något som 
kurslaget menar varit positivt. 
Arbetsbelastningen för studenterna behöver ses över. Vi ser 
om vi kan flytta någon examination. VFU-perioden är svår att 
flytta men kurslaget ska se över möjligheter att schemalägga 
annorlunda i ett samarbete med engelskkursen. En möjlighet 
kan vara att ”byta” några veckor så att svenskan har några 
inslag i närmare anslutning till VFU:n. 

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

Ett förslag till ny kurslitteratur för att ersätta den nuvarande 
boken i språkkunskap finns. Inget beslut har fattats.  
 
I förslaget till revidering av kursplanen har examinationen 
”Muntlighet i skolan” strukits. 
 
Det svenska språksystemet kommer enligt det nya förslaget att 
examineras genom en salstentamen i stället för 
inlämningsuppgift. 
 
 

Övrigt   
 


