
Kursrapport 11F321vt17  
 
 
Kursens namn:  Grundläggande svenska för lärare med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolan åk 1 - 3 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15hp 2hp 
Ladok-kod: 11F321 
Antal registrerade studenter: 45 
Program/fristående:  Grundlärare F-3 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Ht16 

Kursansvarig:  Marte Pettersson 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

v. 4 – v. 22 vt 17 

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

Enkät samt skriftliga och 
muntliga synpunkter 

42% på enkäten 

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

5% tycker att kursmålen inte alls har uppnåtts och 5 % tycker 
att kursmålen har uppnåtts i mycket hög grad. De flesta (45% 
+ 41%) tycker kursmålen har  uppnåtts tillfredställande eller i 
hög grad. Studenterna är nöjda eller mycket nöjda med 
föreläsningar, arbetsformer och examinationsformer. 
Studenterna är inte nöjda med information och tillgång till 
tidigare utvärderingar.  

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

Vid kursens mitt hade vi en kort skriftlig och muntlig 
utvärdering med ris, ros, förbättringsområden och önskemål. 
Tydligare information om examinationer framkom vid 
mittkursvärderingen och det åtgärdades. Studenterna upplevde 
informationsstrukturen på Pingpong som svår. Punkter som 
åtgärdades var att synliggöra vilka uppgifter som hörde till 
VFU samt en repetition av strukturen. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kurslaget ser behov av att fortsätta den påbörjade 
samkörningen med matematikkursen 11F322. Det handlar dels 
om gemensamma delar som generell genomgång av 
styrdokument, didaktik, didaktisk planering, bedömning, IKT 

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

Mer gemensam schemaläggning med 11F322. 
Ett fungerande kurslag som har tid och vilja att träffas. 
Kursens läses i ”block” som i största möjligaste mån 
examineras innan nästa ”block” börjar. 
Kursplan och litteratur revideras ht 17. 
Pingpong-strukturen behöver följa samma mall som i termin 1 



Övrigt   
 


