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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4-6, I 

Ladokkod: 
C46S20 

Antal högskolepoäng: 
15 hp 

Period (ex P1 2018): 
P3 och P4 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (240 hp) 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
Kursvärderingen har besvarats av 12 studenter, vilket motsvarar 41% av de 29 studenter som i 
finns registrerade i pingpong. Dock finns det någon student i kursen som är omregistrerad 
samt någon student som inte alls har studerat kursen.  
 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 
 
I nuläget har 8 studenter klarat av hela kursen. Tillfällen för omexaminationer i augusti och 
september kommer troligen att leda till att fler studenter inom kort får ett sammanvägt 
kursbetyg. 

 

 

 

 

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Flertalet är överens om att undervisningen i kursen har varit ett stöd för lärandet. Det 
framkommer ett önskemål om mer tydlighet i instruktioner till skriftliga examinationer och 
synpunkt på att kursboken i grammatik upplevs som avancerad. Vid den muntliga 
mittkursutvärderingen kom det blandade omdömen om boken och flera tyckte att den var 
användbar för kursen. Litteratur som mer fördjupat berör elevers skrivande och digitala 
verktyg efterfrågades vid mittkursutvärderingen. 
 
I kursvärderingen finns kommentarer om att det har varit positivt att i olika moment kunna 
bolla idéer med lärare, och att grammatiklektionerna har varit givande då föreläsningar varvats 
med uppgifter.  
 
Majoriteten anser att kursens innehåll är relevant i förhållande till lärandemålen. I en 
kommentar nämns önskemål om att få ge respons på varandras texter för att lära av varandra. 
Hälften av studenterna upplevde examinationerna som ganska relevanta medan några svarade 
delvis och ett par inte alls. Här nämns bland annat att det var inlämningar i slutet av terminen 
som krockade med uppgifter i den parallella matematikkursen. Någon föreslår att ytterligare en 
tentamen kan ersätta någon av inlämningsuppgifterna. Ett studentförslag i samband med 
mittkursutvärderingen var att tidigarelägga någon VFU-uppgift i samband med fältdagar. 
 
Vi behöver stegvis se över vad som kan förändras vad gäller antalet examinationer. Eventuellt 
behöver vi även se vilka alternativ det kan finnas till kurslitteraturen i grammatik.  
 
 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
När det gäller forskningsanknytning visar enkäten variation i svaren, och i studentkommentarer 
nämns det att detta inte har varit helt tydligt.  
 
Detta kan vara viktigt att ha i åtanke i undervisningen, det vill säga att lärare tydligare lyfter 
fram och diskuterar den forskning som de hänvisar till och utgår ifrån. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
De flesta studenter anser att de fått en tydlig bild av hur kursen passar in utbildningen och att 
deras förkunskaper var tillräckliga. I studentkommentar framkommer att momentet om 
språkutveckling i UVK1 har underlättat i svenskkursen. 
 
Ett gemensamt moment är Tematiskt arbete, vilket genomförs i svenskkursen och den 
parallella matematikkursen. En hel del av det som tas upp i svenskkursen breddas och 
fördjupas i den svenskkurs (C46S60) som studenterna senare läser i termin 6.  
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Studenterna erbjuds en hel del undervisningstid men den skulle kunna utökas ytterligare vid 
förändringar i examinationer. 
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Sammanfattning och övriga kommentarer 
 
Kursen gick parallellt med matematikkursen, men undervisningen i respektive kurs har ändå 
varit relativt sammanhållen då flera veckor i följd har ägnats åt en och samma kurs. I slutet av 
terminen hade de två kurserna några gemensamma veckor och även VFU-perioden delades 
mellan dem. 

Eventuella förslag till förändringar 
 
Kurslitteratur och examinationer behöver ses över.  

 

Kursansvarig:  
Susanna Cadhamn 
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