
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt 

matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans 
åk 4-6 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
15 4,5 

Ladok-kod: 124680 
Antal registrerade studenter: 13 
Program/fristående:  Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 4-6,  

Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna ht-13 

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

Vecka 3 – vecka 12 2017 

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

Skriftlig enkät 35% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Studenterna uttrycker överlag en positiv uppfattning om 
kursen. Kursen upplevs som relevant för kommande 
yrkesutövning. Även möjligheterna till måluppfyllelse genom 
undervisning ses som goda. 
Studenterna önskar mer litteratur om bedömning i de olika 
ämnena. Kursen innehåller många examinationer, vilket 
upplevs som stressande. Studenterna önskar få material inför 
examinationer i god tid, vilket inte alltid varit fallet i år. Några 
av inslagen i kursen kom i en olämplig ordning.  
Tematiskt arbete uppfattades som svårt att genomföra.  
Kravet på skriftlig inlämning av VFU-uppgiften angående 
bedömningsverktyg uppfattades som mindre bra. Studenterna 
hade hellre haft ett muntligt seminarium för att utbyta 
erfarenheter. 
Studenterna uppfattade examinationen kartläggning som 
otydlig.  

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

 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Såväl kurslag som studenter ser möjligheter till förbättring av 
kursen. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  

Inför revidering av kursplanen finns förslag att skriva om 
målet gällande ämnesövergripande undervisning, så att det 
inte blir ett obligatoriskt inslag under VFU:n. Tankar finns att 



- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

flytta momentet till annan kurs i utbildningen.  
Vi ser över omfattningen och utformningen av VFU-
uppgiften. 
Vi söker mer ämnesspecifik litteratur om bedömning. 
Vi behöver tydligare precisera att kartläggningen ska leda till 
en pedagogisk planering. 
Flyman byts ut mot Abrahamsson ”Tankarna springer före”. 
Vi behöver se över schemaläggningen så att de olika inslagen 
verkligen hamnar i lämplig ordning. 

Övrigt   
 


