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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

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

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

LPGG09 
Kursnamn 

Svenska för grundlärare i årskurs 4-6, 30 hp 
Poäng 

30 hp 

Termin 

ht-13  
 

Antal registrerade 
43 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

21610  

Kursansvarig 

Annelie Johansson och Kristina Axelsson 

Examinator 

Lena Lötmarker 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

140318 

Antal svarande 

16 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Kristina Axelsson och Annelie Johansson  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Kriterierna för att bli godkänd på kursen var tydliga.  
Kursinnehållet har upplevts relevant för studenternas kommande yrke. 
En stor del av studenterna anser att kursens mål uppfyllts helt eller till stor del. 
Samverkan mellan lärarna i kursen har fungerat bra och lärarna har kompletterat 
varandra.Kurslitteraturen har upplevts som relevant, varit begriplig samt har behandlats på ett 
bra sätt. Undervisningen i kursen har varit väl avvägd mot kursens mål. Examinationerna 
upplevdes av flertalet svarande som lärtillfällen samt garanterade en individuell och likvärdig 
bedömning. 
 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Studenterna upplever delvis att de inte fått tillräcklig information om kursplan och kursupplägg. 
Kurslitteratur på annat språk än svenska har inte förekommit. Vissa studenter hade önskat få 
information om kursupplägg och schema tidigare.       
 

Analys av kursvärderingens resultat 

Utifrån enkätens sammanställning ser vi: 
-att vi behöver vara tydliga med information om kursplan och kursupplägg. I höstas blev 
kursplanen inte klar förrän mitten av terminen, därav den bristfälliga informationen. 
-vi ska sträva efter att ta in några artiklar på ett annat språk än svenska. 

Planerade åtgärder 

Ytterligare kursutveckling kommer att ske under våren, där lärare från litteraturvetenskap och 
svenska språket samarbetar. 

Genomförda åtgärder 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 



2(2) 

Kursplanen finns nu tillgänglig inför nästa kursomgång. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Denna sammanställning kommer att läggas ut på kursens itssida. 

Övrigt 

      

 
 
 

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


