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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Utvärdering och bedömning i svenska, 
matematik och engelska 
 

Ladokkod: 

C46U80 

Antal högskolepoäng: 

15 
Period (ex P1 2018): 

P4 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 

 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
19% (5 av 26 registrerade studenter, vilket är alla studenter registrerade på kursen, oberoende 

av när de påbörjade sin utbildning) 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Vid terminens slut hade 58% avslutat kursen. 1/3 av dessa hade fått betyget väl godkänt.  

Generellt kan vi se att studenterna presterade bra på kursen och också var engagerade i de olika 
frågor som lyftes. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Få studenter som besvarat enkäten, vilket gör att analys inte är möjlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur kursen har forskningsanknutits 

Varierar beroende på ämne. Tanken är att disputerad personal ska samarbeta med adjunkter 
för att tillsammans koppla samman teori – praktik. 
Studenterna behöver få stöd av forskning för att förstå bedömning som fenomen, men också 
konkret som stöd för de bedömningar de ska göra i sin framtida yrkesverksamhet, i de tre 
ämnen som ingår i kursen. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

I samband med muntliga utvärderingar har framkommit att studenterna är positiva till att 
utbildningen avslutas med en kurs om bedömning och betyg, vilket upplevs som viktigt och 
relevant. Det studenterna främst lyft fram som positivt är de praktiska inslagen i form av ws 
om bedömning.  
En analys från kurslaget är dock att det är viktigt att tydligt koppla samman de praktiska 
inslagen och teori/forskning, särskilt med tanke på att kursen ges på avancerad nivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 
Seminariet om vetenskapliga artiklar (matematik) behöver diskuteras och eventuellt förändras, 
särskilt med tanke på att kursen ligger efter examensarbetet.  
 
 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
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Se ovan.  
En kurs som både kurslag och studenter menar är relevant, men som kan utvecklas vidare. 

Eventuella förslag till förändringar 

Kurslaget fortsätter att söka efter artiklar och annan litteratur, för att ytterligare 
forskningsanknyta kursen med relevant forskning. Ett exempel kan vara artiklar i matematik 
om hur man som lärare kan veta att de bedömningar som görs är giltiga.  
 
Kurslaget önskar allokera ”specialistkompetens” för en första föreläsning om bedömning. 
 
Vi funderar på om kursen också skulle kunna fördjupas med inslag om fenomen som PISA, 
PIRLS etc, eftersom detta är relevant för kommande yrkesutövning. Viktigt att kunna förhålla 
sig till och att förstå. 
 

 

Kursansvarig:  
Eva Hesslow, Daniel Arnesson 

 
 

 


