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Kursrapport 

 

Kursens namn: 

Svenska som andraspråk med didaktisk 

inriktning, III 

Ladokkod: 

CSV286 

Antal högskolepoäng: 

7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 

V19-4 

Inom program alt. fristående kurs: 

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

270 hp 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller 

ej 

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

Antal aktiva deltagare; 9 

Antal inlämnade enkäter; 5 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Sju färdiga kursbetyg är satta. De som ännu inte uppnått färdigt kursbetyg har i de flesta fall 

endast någon examination kvar vilken de gör på omprovstillfället i augusti. 

Helhetsintrycket blir att studenternas prestation och resultat varit klart godkänd.  

 

Under föreläsningar/workshop har det varit hög närvaro och mycket 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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Kursen upplevdes överlag som välplanerad med god koherens mellan litteratur, 

föreläsningar och examinationsformer. Helhetsintrycket av kursen var överlag mycket 

positivt. Pingpongstrukturen var de mycket nöjda med.  

Studentkommentar:  

”Allt har varit lärorikt och tydligt kopplat till hur skolan ser ut just nu. Genomtänkt 

upplägg, tydlig struktur och instruktioner till uppgifter”. 

”Det är bra att examinationerna har en förankring till verkligheten så man känner att man 

har nytta av det i framtiden! Bra med Bygga svenska!”,  

”Relevant litteratur som skapar nyfikenhet som gör att man läser in sig på djupet” 

”Kul med nyaexaminationssätt som att grotta ner sig i bygga svenska och göra ett 

utbildningsprogram!” 

”Tycker de olika momenten i kursen varit roliga och lärorika, speciellt andraspråksläraren 

som handledare och bedömning och dokumentation. Ett helt annat upplägg än vad jag har 

vart van vid. Kursen har varit väldigt bra!” 

”Jättebra och relevant kurs! Det var lite synd att vfu låg så sent då många dagar försvann på 

grund av helgdagar, Np och schemabrytande dagar. Innehållet i kursen har varit givande 

och lärarna helt fantastiska! ” 

 ”Allt har vart väldigt lärorikt, inspirerande och roligt”. 

Sammanfattning: Studenterna har varit särskilt nöjda med att innehållet har haft en tydlig 

koppling till skolan/praktiken, det vill säga att innehållet (litteratur, workshops, 

examinationer, föreläsningar) har upplevts relevant i relation till deras kommande 

yrkesprofession.  

 Majoriteten av studenterna har även upplevt kontakten och stöttningen från 

undervisande/bedömande lärare som mycket bra och god. Studentkommentar ”Lärarna har 

varit väldigt tillmötesgående och trevliga vilket gör hela lärandeupplevelsen bättre, ”Gillar 

lärarna skarpt! De är kompetenta och lyhörda! Jag hade inte velat han andra lärare i svenska 

som andraspråk. 

Som stöttning erbjöds studenterna handledning i ett delmoment, något som studenterna 

uppskattade. 

VFU upplevdes som väldigt givande nu när de fick undervisa i SVA. Som kursansvarig 

önskar vi att samtliga studenterna har tillgång till en VFU lärare som har SVA kompetens, 

vilket inte alla hade. 
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En kritik som framfördes handlade om VFU upplägget. De tyclte VFU kom försent, och 

blev upphackad av klämdagar. Vidare ansåg de att det var för många uppgifter under 

VFU:n. Numera har vi endast en VFU uppgift i SVA kursen.  

En annan kritik som framfördes i utvärderingen handlade om samläsningen mellan eng och 

sva. De upplever inte detta som optimalt, utan känner sig stressade.  

100 % av studenterna ansåg att de genom kursen har jag utvecklat mitt kritiska tänkande. 

En student skrev: ”Absolut. Detta märks i reflektionsdelen i andraspråksläraren som 

handledare”. 

Slutsatsen blir att inga genomgripande förändringar av kursen krävs 

Hur kursen har forskningsanknutits 

Ett exempel är att studenterna i momentet Andraspråksläraren som handledare fick söka 

vetenskapliga artiklar och annat litteratur och kritiskt granska innehållet. Utifrån detta fick 

de sedan sätta ihop ett utbildningsmaterial för ”kompetenshöjande” av kollegor.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 

 

Bra! 

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.  

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Upplever i samtal med studenterna och i enkätsvaren att studenterna varit mycket nöjda 

med kursen.  

Samtliga inblandade lärare har tyckt att det varit mycket roligt att undervisa i denna kurs 

och inom sina kompetenser och ämnesområden. Som kursansvarig är jag övertygad om att 

studentens lärande fördjupas om de möter en engagerad, nyfiken, ämneskunnig och 

didaktisk kunnig pedagog som brinner för ämnet. Just sådana pedagoger har jag som 

kursansvarig haft förmånen att ha till förfogande i min kurs.  Studentens lärande har satts i 
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fokus i denna kurs, vilket inneburit studentaktiva föreläsningar/workshops/seminarier och 

en form av blended learning (vissa delar har varit flippade). Stor frihet har lagts på 

undervisande lärare att designa undervisningen på bästa sätt för att främja studenternas 

lärande.  

Eventuella förslag till förändringar 

Små förändringar kommer att ske i kursplan. En felaktighet gällande VFU behöver 

exempelvis justeras, samt namn på en examination så att det går att planera kursen bättre.  

 

Kursansvarig: Nina Emilsson 

 

 

 

 


