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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Svenska med didaktisk inriktning för 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 

Ladokkod: 

CF3S20 

Antal högskolepoäng: 

15 hp 
Period (ex P1 2018): 

P3 P4 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Grundlärarutbildning 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

På den skriftliga utvärderingen i slutet av kursen deltog färre än 3 studenter så det går inte att ta fram statistik 
På den muntliga/skriftliga mittvärderingen deltog 14 studenter 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Det finns 15 registrerade studenter på kursen. Av dessa har 14 varit aktiva med närvaro och 
examinationer. Vid nästan varje tillfälle har samtliga studenter varit närvarande. 

67% av de registrerade studenterna har betyg på kurs. 

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Frågan blir svår att svara på då vi hade behövt resultat från en anonym kursvärdering för att ge en 
rättvis bild. 
Det har vid muntlig kursvärdering framkommit att studenterna inte tycker examinationerna är 
rättssäkra då de inte tycker de har fått tydliga rättningsmallar eller instruktioner som gör att vet 
vad som gäller. 
Åtgärder: Studierektor möter studenterna för information och diskussion. 
 
 

Hur kursen har forskningsanknutits 

Ingen uppgift från studenterna. 
Kursen har forksningsanknutis genom t.ex. Alaltalos avhandling. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

Lärare är nöjda med uppdelningen mellan matematikkursen och svenskkursen vad gäller olika 
veckor och samläsning av vissa moment.  
Studenterna upplever att det är för lite tid att bearbeta varje moment.  
Åtgärd: Tydlig information om hp i relation till kurslitteratur och antal veckor. 
Då det är första kursen i svenska under utbildningen är det svårt att sätta den i relation till andra 
kurser i svenska.  
 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Önskemål om utökade resurser för att även för kommande kurser kunna arrangera möten mellan 
lärarstudenter och verksamheten (som t.ex. bokdag). 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
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Eventuella förslag till förändringar 

Se kommentarer under varje punkt. 

 

Kursansvarig:  

 
Marte Pettersson 

 


