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Kursens namn:  Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot 

arbete i grundskolans åk 4-6 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15hp 2hp 
Ladok-kod: 114630 
Antal registrerade studenter: 11 + 2 Linnaeus Palme studenter från Kenya som inte svarat 

på denna kursvärdering 
Program/fristående:  Lärarprogrammet 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

HT 2013 

Kursansvarig:  Agneta Welin Mod 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

V.36-V.44 

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

Enkät på Pingpong 54% efter två påminnelser 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

66,75% av de studenter som svarat på enkäten anger att de i 
hög grad har uppnått målen i kursen. Resten anger att de 
tillfredsställande har nått målen. Föreläsningarna har i hög 
grad/tillfredsställande belyst kursens mål. Önskemål finns i en 
kommentar om ett större fokus på åk 4 -6 då kursens 
didaktiska delar betonar tidig språkinlärning. Arbetsformerna 
har enligt de flesta studenterna i mycket hög grad belyst 
kursens mål medan de professionsanknutna inslagen 
tillfredsställande medverkat till att belysa målen. Frågan om 
litteraturen besvaras av de flesta med alternativet i hög grad. 
Positiva kommentarer finns om skönlitteraturen. En student 
tycker det är problematiskt med litteratur som handlar om 
nybörjare i engelska. Examinationerna anses av de flesta 
studenterna att i hög grad ha mätt deras kunskap i relation till 
kursens mål. En kommentar finns om att det är konstigt att 
man kunde lämna in skriftligt om man inte närvarade på 
litteraturseminariet. Studenten anser att det då blir olika krav; 
prata eller skriv på engelska. Hälften av studenterna anser att 
de i hög grad kunnat påverka kursen medan en student 
kommenterar att hen inte haft något behov av detta. 
Kursupplägg, schema och miljö anges av 50% i hög grad ha 
varit en stöd i studierna. En student anger i mycket hög grad 
och två anser att det varit tillfredsställande. Informationen 
inför och i kursen har för en student varit tillfredsställande, 
för fyra studenter i hög grad och för en student i mycket hög 
grad. Hälften av studenterna anser att de i hög grad erbjudits 
möjlighet att ta del av tidigare utvärderingsresultat.  En 
student väljer tillfredsställande och en I mycket hög grad. När 
det gäller 40h arbetsinsats/vecka svarar hälften 



tillfredsställande. De övriga tre fördelas på I viss grad, I hög 
grad och I mycket hög grad. 83,3% anser att kursen är 
tillfredsställande relevant för utbildningen som helhet medan 
en student anser att den i mycket hög grad är relevant. En 
kommentar finns om mer anpassning till åk 4-6. Fem 
studenter anser att kursen i mycket hög grad svarat mot 
högskolans målsättning för likabehandling. En kommentar 
finns om att de kvinnliga studenterna diskuterat att de manliga 
studenterna har lättare att få godkänt och att det krävs mindre 
av dem och att detta gäller kurser överhuvudtaget i 
utbildningen. 
Övriga kommentarer från studenterna:  
*Mycket att göra de två sista veckorna. En spridning önskas 
av examinationerna. 
*Dramat var en bra examination men att skriva 
lektionsplanering tillsammans i studiegruppen kändes 
irrelevant.* 
* ”Några av momenten är detsamma och upprepande… 
dramat och storytelling…hur vi ska gå vidare och arbeta med 
det” 
* ”Hade varit intressant att höra från en verksam lärare hur de 
arbetar med engelska i skolan. Ibland känns det som om 
verkligheten och högskolan är väldigt lång ifrån varandra”. 
 

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

Vid mittutvärderingen lyftes att både svenskkursen och 
engelskkursen handlade om sagor. Studenterna i frågasatte 
varför språkundervisning för nybörjare tas upp i kursen och 
varför fokus inte ligger på åk 4-6. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kursansvarigs kommentarer: 
 
*Studenterna i inriktning åk 4-6 har två engelskdidaktiska 
kurser i sin utbildning varav den första tar upp 
ämnesdidaktiken för de yngre åldrarna och den andra kommer 
mer att fokusera på åk 5-6. De tre engelskdidaktiska böckerna 
i denna kurs riktar sig enligt författarna till lärare i 
förskoleklass till och med åk 5, förskoleklass till årskurs 3 och 
4 samt ”from five to 14 years of age” och ger både teorier om 
tidig språkinlärning samt praktiska tips om hur man kan arbeta 
med young learners. Kurslitteraturen ger därför, enligt 
kursansvarig, studenterna möjlighet till att utveckla en 
grundläggande ämnesdidaktisk kunskap som hjälp för att 
planera lektioner i åk 4-6. 
 
*När det gäller klagomål på utbildningens fokus på sagor, i 
såväl de svenskdidaktiska kurserna som i denna,så betonade 
kursansvarig att storytelling inte betyder sagoberättande utan 
har en bredare betydelse av just berättande. VFU-uppgiften 
bestod av att berätta något för klassen; en saga, en händelse, 
en upplevelse, film, artikel e.dy och att därifrån starta ett 



språkutvecklande arbete med eleverna i stället för att utgå från 
textbook och workbook. Studenten ska visa på flyt och 
korrekthet vad gäller de egna språkkunskaperna. Språket ska 
även anpassas till mottagare och situation. Utifrån elevernas 
intresse och kunskapsnivå samt utifrån styrdokument och 
ämnesdidaktiska kunskaper, ska studenten kunna planera 
språkutvecklande arbete med utgångspunkt i någon form av 
berättande. Även om studenten har sin VFU i åk 5-6 så finns 
mycket att hämta i kurslitteraturen samt från föreläsningar. 
Det är skillnad på att undervisa engelska i en åk 4 och i en åk 
6. VFU-uppgiften är därför inte lika preciserad som i andra 
kurser där t.ex. cirkelmodellen ska användas. I den här kursen 
gäller att använda sina ämnesdidaktiska kunskaper kombinerat 
med kreativitet och att matcha detta mot gruppen man ska 
undervisa. Studenterna erbjöds dessutom utanför kursbudget 
drop-in handledning inför VFUn, för att diskutera uppslag till 
VFU-uppgiften. 
 
* Kommentaren om att vissa uppgifter kom igen i den här 
kursen ”hur vi ska gå vidare och arbeta med det” gör 
kursansvarig lite orolig. I den här kursen undervisas inte om 
textbook och workbook utan studenterna uppmuntras att 
använda ett arbetssätt anpassat till elevernas intresse och att 
utgå från berättelser, filmer, böcker med mera och då blir den 
stora utmaningen att fundera på hur man som lärare ska utgå 
från detta för att konstruera språkutvecklande arbeten. 
Begreppen pre-, while- and post activities har lyfts i kursen 
men studenten som skrev kommentaren har tydligen inte 
förstått betydelsen av dem. 
 
* ”ibland känns det som om högskolan och verkligheten är 
väldigt långt från varandra”. Kurslitteratur och föreläsningar 
bygger på senaste forskning rörande språkundervisning. På 
skolorna råder i dag brist på utbildade lärare i ämnet engelska 
och i många klasser används det som brukas kallas för ”det 
som fungerade för mig-metoden” d.v.s läraren använder 
metoder som hen själv lärde sig språk på och som kanske inte 
stämmer överens med vad dagens forskning och styrdokument 
förordar. Även om dessa metoder förekommer ”i 
verkligheten” så är det högskolans uppgift att bygga 
undervisningen på relevant forskning. Vårt uppdrag är inte att 
anpassa oss till förlegade metoder 
 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  

Kursansvarigs kommentarer ovan kommer att lyftas vid nästa 
kursplanering med studenterna samt under kommande kurs. 
 
Målet är alltid att sprida examinationerna men input måste 
komma först och examination sedan, så det blir tyvärr lätt en 
övervikt på slutet. Examinationerna kan ses över och 
eventuellt slås samman. 



- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

 
Kommentaren om att de kvinnliga studenterna diskuterat att 
de manliga studenterna har lättare att få godkänt och att det 
krävs mindre av dem och att detta gäller kurser 
överhuvudtaget i utbildningen, kommer att lyftas på 
programgruppsmöten. 
 

Övrigt   
 
 


