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Sammanställning av kursvärdering
(blanketten används inte för lärarutbildningskurser)
Fakulteten för humaniora
och samhällsvetenskap

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på
motsvarande sätt 15 mars.

Uppgifter om kurstillfället
Kurskod

Kursnamn

Termin

Antal registrerade

VT 13

ca 80

LPGG04

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3
Typ av kurs

19297
+19298

30 hp

Lärplattform

Campuskurs
Distanskurs
Annan

Anmälningskod

Poäng

Kursansvarig

Examinator

Annelie Johansson

Lena Lötmarker

Ingen
It’s learning
Annan

Uppgifter om kursvärderingen
Datum

Antal svarande

20+7

Genomförande

På dator
På papper
Muntligt

Sammanställningen gjord av

Linn Jonsson

Kursens styrkor enligt studenterna

- Majoriteten av kursdeltagarna tycker att vfu:n med tillhörande seminarium kändes meningsfullt
och bra.
- Bra med introduktion av VFU-portfolio i datasal.
- Kurslitteraturen är relevant för kursmålen och det kommande yrket. Majoriteten anser även att
undervisningen har varit väl avvägd mot kursens mål.
- Kraven för kursmomenten har varit tydliga.
- Stor del av studenterna anser att de har utvecklat sitt kritiska tänkande.
- Flera studenter uttrycker att kursen varit rolig och lärorik.
- Lärarna i kursen får beröm för sin insatser.
Kursens svagheter enligt studenterna

- Bristande kommunikation och information. både vad det gäller kursens upplägg och
administration av kursen. Detta gäller framkommer i kommentarerna på de öppna frågorna,
samtidigt som 90% anger i tabellsvaret att de upplever att de fått tillräckligt med information till
stor del, delvis eller helt.
- Informationen omnämns som sen, okonsekvent, att lärarna inte varit tillgängliga, att man
upplever en bristande kommunikation mellan lärarna och att alla studenter inte nåtts av samma
information.
- Majoriteten av studenterna upplever att kursen inte har, eller endast delvis har, motsvarat
förvätningarna.
- Tentan i dk 1 är för stor.
- Lärarna har för stor arbetsbelastning, de hinner inte svara på mail och ge återkoppling på
uppgifter.
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- Arbetet med Vfu-portfolion var rörigt.
Analys av kursvärderingens resultat

Studenterna är på det stora hela nöjda med kursens innehåll och upplever att de utvecklats och
att kursen har varit rolig och lärorik. Däremot lyfter de bristande kommunikation och
information som ett problem. Detta har också gjort att det finns en besvikelse kring själva
genomförandet av kursen.
Planerade åtgärder

- Kursplanen för kursen görs om vilket innebär att tentan kommer att se annorlunda ut och att
vfu-kursen kommer att ligga lite tidigare på terminen. Examinationerna ses över.
- I denna kursomgång var det extra svårt med framförhållningen eftersom det blev ett sent
lärarbyte. Det gäller både schema, och den översiktliga informationen vad det gäller
arbetsgången på den multimodla sagan. Det var också orsaken till att en av kursböckerna togs
bort.
- Hur information ges måste ses över.
- Arbetsbelasningen för både lärare och studenter måste ses över.
- VFU-portfolion introduceras redan på hösten och vi ser över vad som ska läggas in där.
Genomförda åtgärder

Reviderad kursplan är klar att tas i bruk till nästa kursomgång.
Återkoppling av sammanställt resultat till lärarlaget.
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?

- Anteckningar från kursråd läggs ut så snart det hållits.
- Sammanställningen av Survey-and-reportenkäten, samt sammanställningen av kursvärderingen
(som görs här) kommer att läggas ut i på it´s.
- Studenterna informeras vid kursstart om föregående kursvärdering och vilka
utvecklingsområden som särskillt är på gång.
Övrigt

Kursvärderingen är sammanställd med utifrån enkät vid kursen avslut (via Survey-and-report),
kursråd under kursens gång samt lärarnas kommentarer.
Bara ett fåtal studenter svarade på enkäten vilket gör det svårt för oss att tolka svaren.

……………………………………………………..
Underskrift av prefekt eller motsvarande

