
Kursrapport (mall)  
 
 
Kursens namn:  Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning 

mot 
grundskolans årskurs 7-9, I 
 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
30 4,5 

Ladok-kod: 11SV20 
Antal registrerade studenter: 24 
Program/fristående:  Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7‐9: svenska, 

engelska, svenska som andraspråk, 270 högskolepoäng  
 

Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna ht-2016 

Kursansvarig:  Ann-Sofie Karlsson 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

2017-01-16---2017-06-04 

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

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

9 av 24 studenter har besvarat enkäten. På det stora hela är 
både lärare och studenter nöjda med kursen och sin vfu, 
undantaget vfu-examinationen om videopaper som ansågs 
otydlig och där bedömningen ansågs ojämn. Det är många 
examinationer i kursen. Återkoppling av bedömning har 
missats vid ett tillfälle och en öppning av hemtentamen på 
ping pong blev något försenad. Ett moment var utspritt över 
för lång tid med vfu emellan. Möjligheten att påverka kursen 
under kursens gång anses som stor. Arbetstakten och den tid 
varje student lägger ner på sina studier anses stå i proportion 
till kursinnehållet. Överlag anses litteraturen relevant. 

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

På mittkursvärderingen deltog endast 2 av 24 studenter. 
Det framkom önskemål om ”vecka för vecka” på ping pong.  
”Rörig” vfu-information. Otydligt var delkurser börjar och 
slutar. Det är många examinationer i kursen. Bra struktur på 
seminarierna. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kurslaget har tagit till sig av synpunkterna som framkommit 
och har en del förslag på förändringar, men kursen kommer 
inte att förändras i alltför stor omfattning då den troligtvis 
endast kommer att ges vid ett ytterligare tillfälle, pga ny 
lärarutbildning. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  

VFU-ansvariga kontaktas för att säkerställa att varje enskild 
student får den handledningstid som är utlovad under vfu-
perioden. 
När det gäller videopaper kommer instruktionerna att 
tydliggöras, både gällande innehåll och struktur på seminariet, 



- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

liksom samstämmighet på bedömarmötet.  
Kurslaget ska öka sin kunskap om inställningar gällande 
tentamen i ping pong.  
Litteraturen till delkurs 2 och 5 kommer att revideras, liksom 
delkurs 4 gällande videopaper. 
”vecka för vecka” kommer att läggas till. 

Övrigt   
 


