
Kursrapport (mall)  
 
 
Kursens namn:  Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4-6,II 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15hp 1,5hp 
Ladok-kod: 114669 
Antal registrerade studenter: 33 
Program/fristående:  program 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Lag46 14h 

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

V12-V22 

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

Enkät påPingpong 32% 11 studenter 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Såväl studenter som kurslag är överlag nöjda med kursen. 
Kursens mål har av de svarande angetts att de har nått genom 
att använda alternativen tillfredsställande (5st), I hög grad (5 
st) och I mycket hög grad (1st). ”Engelskkursen är en av de 
bättre vi haft på Högskolan” är en kommentar. Studenterna 
anser att kurslitteraturen bestått av för ”långa böcker” och 
önskar få inlämningarna mer utspridda. Två veckors VFU ses 
som för lite och fem lektioner i vardera ämnet svenska och 
matematik ses som för mycket. Önskemål om att slippa VFU-
uppgifter finns. Kommentarer om rörighet och missförstånd 
inför fältveckan utomlands finns bland kommentarerna. 

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

Samtal med studenterna och mindre förändringar har skett 
under kursens gång 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Det är viktigt att studenterna hamnar i åk 5-6 på VFU för att 
kunna genomför VFU-uppgiften Fanfiction. VFU-ansvariga 
måste poängtera detta till kommunernas samordnare. VFUn är 
för att knyta ihop teori och praktik och därför finns fanfiction 
som en uppgift att själv få testa ute under VFU-perioden. Det 
var också den enda VFU-uppgiften som fanns i ämnet 
engelska. 10 veckor VFU ska studenterna ha under 
inriktningsterminerna och dessa veckor är utspridda och i T6 
ligger det bara 2 veckor. 
Vi behöver betona betydelsen av att ha ett fungerande story-
board före filmning. 
Inför fanfictionarbetet ska studenterna få mer input vad man 
kan ge feedback på och hur man kan göra detta inom denna 
genre. 



Twilightboken kommer att bytas ut som input för 
fanfictionarbetet. 
Funderingar på att byta ut skönlitteraturen finns. 
Studenterna önskar att få studiegruppsarbetet vid filmarbetet 
schemalagt för att förhindra att studenter i förväg bokar in sig 
på jobb. 
Vi får försöka se över spridningen av examinationer . 
Kursansvarigs strävan var detta vid schemaläggning men 
examinationer och var de ligger ska ses över till nästa gång. 
Kursansvarig kan bara instämma i att det blev missförstånd 
rörande informationen till studenterna om vad de som hade 
dispens skulle göra på hemmaplan. Detta måste fungera på ett 
annat sätt nästa gång. En kommentar menar att det inte stod 
någonstans att dispensstudenterna skulle vara med på 
examinationen. (Dispens från fältveckan kan man få, men inte 
från en examination (AGM) ). 

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

Vi kommer att utveckla filmmomentet med att introducera 
green screen. Vi behöver också där betona mer vikten av att 
göra story-board först. Arbetsgången kommer att bli 1. Ta del 
av utlagda dokument och filmer som finns på Pingpong.2 
Studiegruppsarbete för att göra storyboard. MNA finns som 
supervisor. 3. Workshop/föreläsning med MNA. Vi 
diskuterade för- och nackdelar med att ge studentgrupperna 
olika kapitel att göra film av. Diskussionen ska tas med till 
nästa studentgrupp 

Övrigt   
 


