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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Svenska som andraspråk, II, 7,5 hp LASEA14h 

Ladokkod: 

CSV281 

Antal högskolepoäng: 

7.5 hp 

Period (ex P1 2018): 

V19-3 

Inom program alt. fristående kurs 

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

Enkäten fanns tillgänglig för samtliga studenter som hade tillgång aktiviteten på pingpong. 

Antal aktiva deltagare; 9 

Antal inlämnade enkäter; färre än tre har besvarat utvärderingen 

 

Muntlig utvärdering i grupp: 8 deltagare närvarande 

 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

I dags datum har vi satt fyra väl godkända och fem godkända färdiga kursbetyg, totalt nio 

färdiga kursbetyg, det vill säga samtliga studenter har uppnått målen. Helhetsintrycket blir 

att studenternas prestation och resultat varit klart godkänd.  

 

Under föreläsningar/workshop har det varit hög närvaro och god studentaktivitet. Troligen 

en bidragande orsak till bra resultat. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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En klar majoritet upplever att det att kursens innehåll, undervisning, examinationer, 

kurslitteratur, lärare har varit till stöd i lärandet. Vid den muntliga utvärderingen framkom 

det att studenterna upplevde kursen som tydlig, lärorik, viktig och med relevant litteratur. 

Helhetsintrycket av kursen var överlag positivt. De upplevde att kursen hade ett bättre 

schematekniskt upplägga gentemot den förra svenska som andraspråkskursen, 1-30hp det 

vill säga att man avslutade ett moment helt och hållet innan nästa påbörjades. 

Pingpongstrukturen var de också mycketnöjda med, tydlig och lättöverskådlig.  

Negativa röster var att de upplevde vissa delar av momentet estetiska lärprocesser som 

mindre passande utifrån ett ämneslärarperspektiv. upprepning från tidigare svakurs och 

kurser inom programmet. De ändringar i examinationer som gjorts i och med 

kursplanerevidering föll väl ut och föregående kurs studenters kritiska röster syntes inte hos 

dessa studenter.  

Studenterna hade denna gång en del kritiska synpunkter examinationen Språkutvecklande 

temaarbete. Uppgiftsinstruktionen var otydlig, och de upplevde att det var flera parallella 

delar som pågick samtidigt. De skulle bland annat göra en Nearpod utan att först få 

handledning i det digitala verktyget. Undervisande lärare på detta moment har informerats 

och kommer att se över innehåll, upplägg och examination till nästa kurs.  

 

Detta är något som vi behöver se över i programgruppen och inom kurslaget så att det finns 

en tydligare progression i innehållet och att denna progression också kommuniceras med 

studenterna. Istället för bara inlämning (skrift) som examination önskade studenterna mer 

varierande examinationsuppgifter och lyfte här fram muntliga seminarier som 

examinationsform.   

Studenterna upplever att bemötande av undervisande och bedömande lärare är mycket 

tillfredsställande i kursen.   

 

Under den muntliga utvärderingen hade kursansvarig och studenter ett mycket givande 

samtal om kursen och utbildningen i sin helhet och flera studenter upplevde att de blev 

lyssnade på.  

Hur kursen har forskningsanknutits 

Ny forskning integreras i samtliga moment genom att studenter får ta del av vetenskapliga 

artiklar.  
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Ett exempel på forskningsanknytning är att studenterna fått kritiskt granska litteratur och 

teorier/modeller.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

Den fungerar bra men vi ser ett behov av att föra mer frekventa samtal med kursansvariga i 

svenska och engelska samt att se över progressionen. 

 

 

 

 

 

 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

I SVA kurslaget strävar vi hela tiden att utnyttja rätt kompetens vid de olika delkurserna 

och lägga tid på studentaktiva workshops. Studenterna har även erbjudits handledningstid 

inför examinationer.  

 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Muntlig utvärdering gav vid handen att studenterna men även undervisande lärare var nöjda 

med kursen i stort.  

Eventuella förslag till förändringar 
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Efter att vi reviderat kursplanen 1-30 hp, behöver vi se över några få delar av 31-4 hp.  

 

Kursansvarig:  

Nina Emilsson  

 

 

 


