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Mall för kursrapporter vid Malmö universitet
Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar
samt för att säkerställa studentinflytandet. Strukturen för kursutvärdering beskrivs i
Riktlinjer för kursutvärderingsprocessen. Kursrapporten ska innehålla
bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas
kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan.
Kursrapporten sammanställs efter varje genomförd kurs.
Uppgiftslämnare
Namn
Kristine Hultberg Ingridz
Sanne Vils

Datum
190610

Bakgrundsinformation
Kurskod, kursnamn, omfattning (hp)
Termin som kursen har genomförts
FO214A, Literacy Föflex, 15 hp
VT 19
Ange om kursen är fristående kurs, programkurs eller uppdragsutbildning. Om
kursen har genomförts inom ett program ange programnamnet.
Programkurs inom förskollärarutbildningen
Kursansvarig lärare
Kristine Hultberg Ingridz
Sanne Vils
Antal registrerade studenter
61

Studentperspektiv
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen (svarsfrekvens
anges med procent): 30%

Postadress
Malmö universitet
Gemensamt verksamhetsstöd
205 06 Malmö

Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 1

Telefon
040 665 7146
Fax

E-post
monika.patay@mah.se
Webb
www.mau.se
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Tidig dialog: (beskriv form för kursvärderingen och när genomförts)
Efter kursens slut. Digital utvärdering.
Formativ kursvärdering: (beskriv form för kursvärderingen och när genomförts)
Löpande samtal under kursens gång.
Summativ kursvärdering: (beskriv form för kursvärderingen och när genomförts)
Efter kursens slut. Digital utvärdering.
Återkoppling till studenter: (beskriv hur och när återkopplingen genomförts)
Vid kursstart, tidigare kursutvärdering presenteras och åtgärder inför denna kurs
synliggjordes.
Publicering av kursrapport: (beskriv var och när publicering genomförs)
På Canvas när kursutvärderingen är klar den 10/6
Lärarperspektiv
Resultat: (Här sammanfattas kommentarer till kursens genomförande och resultat
utifrån en bedömning av studenternas faktiska läranderesultat i förhållande till
kursens lärandemål. Såväl framgångsfaktorer som problem identifieras.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mer Workshops
Utmana oss mer, då deltagarna har erfarenhet
Nyare och mer relevant forskning
Engagerade basgruppslärare
Parskrivning, mycket bra
Bra gruppdynamik
Bra upplägg
Otroligt mycket nya kunskaper
Ett delmoment i skrivande uppgift, rika språkmiljöer, litteratur saknas

Analys: (Kursansvarig ansvarar för att analysen bygger på en sammanfattning av
studenternas individuella kursvärderingar och görs i samverkan med lärarlaget.)
Av de 21 som svarat anser 61,9% att de uppnått kursens lärandemål. Av de
övriga kan en tolkning vara att en saknat utmaningar, nyare forskning och en
fördjupning av de workshops som presenteras och genomförs i kursen. Tydligt i
kursutvärderingen är att basgruppslärarens engagemang och kunskaper i ämnet
är av yttersta vikt för att studenterna ska tillgodogöra sig kursens innehåll.

Åtgärdsplan: (Här anges vilka förändringar som ska genomföras på kort och lång
sikt, samt tidplan för när åtgärderna kommer att genomföras och uppgift om vem
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som ansvarar för att genomförandet sker. Om identifierade problem lämnas utan
åtgärd ska detta motiveras. Uppföljning av föreslagna åtgärder enligt tidigare
kursrapport/er redovisas här.)
Åtgärd kort sikt:
Se över litteraturlistan och att lärandemål rimmar väl med kursens innehåll på
alla plan.
Ansvar: Kursledare Kristine Hultberg Ingridz
När: Omarbetning under ht 19 för genomförande vt 20
Åtgärd lång sikt:
Studenterna skriver fram erfarenhet i yrket som en faktor för att kursen bör
erbjuda dem fördjupning. Erfarenhet och kunskaper är relativt och kan vara svårt
att anpassa en hel kurs till då studenterna är en heterogen grupp. Dock, kan vi i
kursen bjuda in studenterna till mer samtal kring detta och således utmana och
fördjupa.
Ovanstående behöver därför utvärderas och förhoppningsvis blir det synligt
under nästa kursutvärdering.
Ansvar: Kursledare Kristine Hultberg Ingridz
När: Vt 20

