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Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärdering

Kurs(-er):

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och årskurs 1-3, I,  USX21G-69962 15.0 hp

Termin:
VT21

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare m...-VT21 5772

Institution
Institutionen för språkdidaktik

Publicerad
2021-04-05

Antal respondenter
31

Antal svar
10

Förväntade studieresultat:

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
,   hpårskurs 1-3, I USX21G 15.0

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- redogöra för aktuell ämnesdidaktisk forskning,
- identifiera och formulera en ämnesdidaktisk problemställning med relevans för undervisning i 
svenska eller engelska i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3,
- välja relevanta teoretiska och metodologiska utgångspunkter i relation till problemställningen,
- genomföra en undersökning som behandlar problemställningen och rapportera data från 
undersökningen,
- redogöra för studien enligt generella riktlinjer för akademiskt skrivande,
- redogöra för och reflektera över studien och dess resultat i förhållande till den egna 
yrkesverksamheten och relevant forskning inom det ämnesdidaktiska fältet.
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Kvantitativa frågor:

1. Överlag är jag nöjd med kursen.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 1 10%

c) 3 0 0%

d) 4 2 20%

e) 5. Instämmer helt 6 60%

Ej svar - 1 10%
  a) b) c) d) e) 0)

2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 1 10%

c) 3 0 0%

d) 4 7 70%

e) 5. Instämmer helt 2 20%
  a) b) c) d) e)

3. Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 1 10%

c) 3 3 30%

d) 4 4 40%

e) 5. Instämmer helt 2 20%
  a) b) c) d) e)

4. Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 0 0%

c) 3 0 0%

d) 4 2 20%

e) 5. Instämmer helt 8 80%
  a) b) c) d) e)
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8. I vilken grad anser du att kursen har bidragit till att utveckla dina kunskaper om och 
färdigheter i akademiskt skrivande?

  Alternativ Antal %
a) I mycket hög grad 3 30%

b) I hög grad 3 30%

c) I ganska hög grad 3 30%

d) I liten grad 1 10%

e) Inte alls 0 0%
  a) b) c) d) e)

9. I vilken grad anser du att tidigare kurser (UVKII och matematik III) har förberett dig 
inför SA I avseende kunskaper om och färdigheter i akademisk läsning och akademiskt 
skrivande?

  Alternativ Antal %
a) I mycket hög grad 0 0%

b) I hög grad 2 20%

c) I ganska hög grad 5 50%

d) I liten grad 3 30%

e) Inte alls 0 0%
  a) b) c) d) e)

Svar på kvalitativa frågor (fritextsvar) visas inte i denna sammanställning
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