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Kursrapport för kursen Franska II HT19 

 

Antal respondenter (studenter som fått enkäten) 

26 studenter har fått enkäten  

Antal svar 

Sex studenter har besvarat den, vilket ger ung. 23 % svarsfrekvens. 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället 

Följande förändringar har genomförts sedan det förra kurstillfället: 

Litterära strömningar: Alla genomgångarna spelades in och lades ut på Mondo, så att det var 
tillgängliga hela terminen alt. till följande lektion. 

Inga andra förändringar har gjorts i de andra delkurserna. 

Kursens styrkor enligt studenterna (ex. sammanfattning av 
kursvärdering) 

Några av de sex studenter som svarat verkar vara särskilt nöjda med ämnesdidaktikkursen (för 
lärarstudenter). En student svarar att ämnesdidaktik och grammatik var mest lärorik.  Andra 
nämner ”Lärarens engagemang” ”Ämnesdidaktik” och ”litteraturen”. Upplägget med omvänt 
klassrum och planeringen utan stor slutexamination har framhävts som särskilt positivt  
(Litterära strömningar) 

Kursens svagheter enligt studenterna (ex. sammanfattning av 
kursvärdering) 

En student tycker att kursen är svår i jämförelse med franska 1 och tycker att sina 
förkunskaper var otillräckliga och att kunskaperna på franska I inte förberedde för franska II. 
Hen tycker att nivån var för hög. En annan student tycker att hemuppgifterna inom Skriftlig 
kommunikation borde få två bedömningar med utförligare kommentarer vid första rättningen 
och möjlighet att lämna igen en rättad version två veckor senare. En student tycker att 
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kursmaterialet i bl.a Frankofoni och Litterära strömningar är svårt att förstå och ibland tungt i 
jämförelse med antal poäng som delkursen ges. Det framhävs också att delkurserna inte är 
integrerade.   

I slutkommentarer föreslår någon student att ”sänka nivån” eller att bättre förbereda 
studenterna på franska I för nästa nivå. Andra förslag: att sprida ut examination bättre under 
terminen, att flera seminarier används av eleverna istället för föreläsningstid eller att skapa 
mer interaktion och feedback inom grammatik och fonetik kurserna  En student efterfrågar 
flera möjligheter till formativ återkoppling, samt inte så många salstentamina samma vecka. 
Den omfattande terminologin inom kursen Lingvistik I upplevs som mastig och enligt  en del 
studenter skulle en kursbok på franska (nu engelska) undvika dubblering och underlätta 
förståelse av språkvetenskapliga begrepp. 

Lärarnas analys av kursens genomförande 

Under HT19 var det få studenter som deltog i samtliga delkurserna på franska II och ännu 
färre studenter som svarade på utvärderingen (6 styck. = 23%). Det blir då svårt att utföra en 
representativ analys av kursen som en helhet. Man kan ändå lägga till att för delkursen 
Litterära strömningar anser läraren att den kräver stor insats av studenterna och att gruppen 
arbetade mycket bra med fint deltagande och god stämning. Några lektioner modifierades 
efter gruppens önskemål. Resultatet blev mycket bra, med de flesta godkända och ett antal 
högre betyg. När det gäller delkursen Lingvistik I (efter samtal med studenterna) verkar 
studenternas upplevelse av kursen stå i relation till deras mål med franskstudierna. De som är 
intresserade av språkvetenskap tycker generellt att kursen är intressant och givande medan de 
som läser för att få bättre språkfärdighet inte upplever den som lika givande. 

Slutsatser samt förslag till förändring 

Några ändringar i direkt relation till kommentarerna från studenterna ovan: genomförande 
redan denna termin (VT20) av nya examinationsformer som ligger mer utspridda under 
terminen inom delkursen Frankofoni, samt utökning av grupparbete inom Grammatik- och 
Fonetikkurserna för mer interaktion och återkoppling.  

Det återstår att arbeta för att ”integrera” de fyra delkurserna på ett bättre sätt och för att arbeta 
mot en naturligare övergång från franska 1 till franska II.  



KV Franska II, HT 2019

Antal respondenter: 26
Antal svar: 6

Svarsfrekvens: 23,08 %

1. Förväntade studieresultat

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig   

Det var tydligt för mig vad jag förväntades 
lära mig

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)

2
1 

(16,7%)

3
2 

(33,3%)

4
3 

(50,0%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)



Kursens innehåll har varit relevant för att uppnå de förväntade 
studieresultaten   

Kursens innehåll har varit relevant för att 
uppnå de förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)

2
1 

(16,7%)

3
2 

(33,3%)

4
3 

(50,0%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)

Undervisningsformerna har varit relevanta för att uppnå förväntade 
studieresultaten   

Undervisningsformerna har varit relevanta 
för att uppnå förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)

2
3 

(50,0%)

3
1 

(16,7%)

4
2 

(33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)



Examinationsformerna har varit relevanta för att uppnå förväntade 
studieresultaten   

Examinationsformerna har varit relevanta 
för att uppnå förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)

2
2 

(33,3%)

3
3 

(50,0%)

4
1 

(16,7%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)

Jag har fått konstruktiv återkoppling på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv återkoppling på 
mina prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls
1 

(16,7%)
2 0 (0,0%)

3
2 

(33,3%)

4
1 

(16,7%)

5 Helt
2 

(33,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)



2. Kursupplägg

Mina förkunskaper var tillräckliga för att följa kursen   

Mina förkunskaper var tillräckliga för att 
följa kursen

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)

2
1 

(16,7%)

3
1 

(16,7%)

4
2 

(33,3%)

5 Helt
2 

(33,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)

Kursen i sin helhet var välstrukturerad    

Kursen i sin helhet var välstrukturerad  Antal svar
1 Inte alls 1 (16,7%)
2 3 (50,0%)
3 0 (0,0%)
4 2 (33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 6 (100,0%)



Jag upplevde att delkurserna var väl integrerade.    

Jag upplevde att delkurserna var väl 
integrerade. 

Antal 
svar

1 Inte alls
1 

(16,7%)

2
3 

(50,0%)

3
2 

(33,3%)
4 0 (0,0%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)

3. Undervisning

Lärarna visade ett gott pedagogiskt förhållningssätt   

Lärarna visade ett gott pedagogiskt 
förhållningssätt

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)

2
2 

(33,3%)

3
2 

(33,3%)

4
2 

(33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)



Undervisningen har varit betydelsefull för mitt lärande   

Undervisningen har varit betydelsefull för 
mitt lärande

Antal 
svar

1 Inte alls
1 

(16,7%)

2
1 

(16,7%)

3
1 

(16,7%)

4
2 

(33,3%)

5 Helt
1 

(16,7%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades   

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (33,3%)
4 2 (33,3%)
5 Helt 2 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 6 (100,0%)



Jag har följt undervisningen regelbundet   

Jag har följt undervisningen regelbundet Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (16,7%)
4 2 (33,3%)
5 Helt 3 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 6 (100,0%)

4. Kursmaterial

Kursmaterialet (litteratur, e-resurser m.m.) har hjälpt mig i mitt arbete att 
klara kursen   

Kursmaterialet (litteratur, e-resurser 
m.m.) har hjälpt mig i mitt arbete att klara 
kursen

Antal 
svar

1 Inte alls
1 

(16,7%)
2 0 (0,0%)

3
2 

(33,3%)

4
3 

(50,0%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)



Kursmaterialet var passande för kursinnehållet   

Kursmaterialet var passande för 
kursinnehållet

Antal 
svar

1 Inte alls 1 (16,7%)
2 0 (0,0%)
3 2 (33,3%)
4 3 (50,0%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
6 

(100,0%)

Jag upplevde att kursmaterialet var svårt   

Jag upplevde att kursmaterialet var svårt Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (16,7%)
3 1 (16,7%)
4 3 (50,0%)
5 Helt 1 (16,7%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 6 (100,0%)



5. Arbetsbelastning
Ange hur många timmar i genomsnitt per 
vecka som du totalt lagt ner på kursen, 
inklusive självstudier och schemabunden 
tid

Antal 
svar

< 10 0 (0,0%)

11-20
1 

(16,7%)

21-30
4 

(66,7%)
31-40 0 (0,0%)

> 41
1 

(16,7%)

Summa
6 

(100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats   

Jag är nöjd med min egen insats Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (16,7%)
3 2 (33,3%)
4 1 (16,7%)
5 Helt 2 (33,3%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 6 (100,0%)



Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande   

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (50,0%)
4 1 (16,7%)
5 Helt 2 (33,3%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 6 (100,0%)

7. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 3 (50,0%)
3 0 (0,0%)
4 2 (33,3%)
5 Helt 1 (16,7%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 6 (100,0%)
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