
Kursrapport 11S230, 11S250, 11S260 
Kursens namn:  HT14-11S230, 11S250, 11S260, Svenska som andraspråk 

med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning 
mot grundskolans årskurs 7-9, I 1-30hp, LASEA_V12, 
LASEA_H12, LASEA_H13  
 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
30 0 

Ladok-kod: 11S230, 11S250, 11S260 
Antal registrerade studenter: 19 
Program/fristående:  Program 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

LASEA_V12, LASEA_H12, LASEA_H13 

Kursansvarig:  Lars Gunnar Forslund 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

ht-2014 
v 35 2014 – v 3 2015 

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

enkät i PingPong 7 av 19 (36 %) 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Q: I vilken utsträckning anser du att du uppnått målen i kursen? 
Svar: 100 % svarade tillfredställande (42,9 %), I hög grad (42,9 %) 
eller i mycket hög grad (14,3 %). 
Flera studenter uttryckte att det var för många inlämningsuppgifter. 
Studenterna själva uttryckte att det var skillnad på förförståelsen 
mellan studenter i termin 3, 5 och 6 i utbildning. Vi lärare håller 
med. 
Studenternas ibland låga närvaro på föreläsningar förvånade och 
ledde lärarna till att undra om inspelade föreläsningar var positivt 
eller negativt (nästan alla föreläsningar har spelats in och lagts ut i 
PingPong). 

  

   

   
 

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

Mittutvärderingen som bestod av två studenter var i huvudsak positiv. 
Någon student uttryckte önskemål om fler salstentamen då detta 
kändes mer påtagligt och konkret. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Vi behöver se över antalet mindre inlämningsuppgifter och kanske slå 
samman dem till lite större (och färre) uppgifter. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Målen har fungerat bra 
Innehållet har fungerat bra, men få studenter har varit närvarande på 
föreläsningarna. 
arbetsformer; studenterna önskar fler arbetsformer 
litteratur: litteratur om dyslexi för andraspråkselever saknas 
examination: färre men större examinationer 
organisation: studenterna önskar läsanvisningar i Kronox 
Kurslagssammansättning: utmärkt 
 

Övrigt  För få timmar i tfu! Studenterna behöver mer undervisningstid! 
 


