
Kursrapport 11S260  
 
 
Kursens namn:  Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för 

ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

30 0 
Ladok-kod: 11S260 
Antal registrerade studenter: 17 
Program/fristående:  Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, 

engelska, svenska som andraspråk 
 

Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Ht-2014 

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

V3-22 

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

Muntligt och skriftligt 52% skriftligt, 100% muntligt 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

90 % anser att måluppfyllelsen är tillfredställande eller bättre 
Det höga antalet examinationer (12) har upplevts leda till 
ytflyt. 
”Jag tycker inte flipped classroom har fungerat alls. Den 
största nackdelen har varit den låga närvaron på 
workshopparna vilket inte är gynnsamt för diskussionerna jag 
hade velat få ut dem. Att inte kunna delas upp i flera grupper 
(möjligtvis 2) och diskutera vad de olika grupperna kommit 
fram till och se vad för olika resonemang som förs, är ett 
misslyckat lärandetillfälle.” 
”Det har varit till stor fördel att alla föreläsningar har varit 
inspelade och dem har verkligen används i alla mina 
inlämningar.” 
Schemat har varit obalanserat vilket har lett till att en del 
moment varit för hoptryckta eller att nästkommande moment 
inte fått tillräcklig inläsningstid. 
Studenter efterlyste fler didaktiska inslag (Kurslagets 
kommentar: didaktiska inslag kommer i fortsättningskurserna 
inför VFU:n). 

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

För många examinationer och att de ligger för tätt. 
En gästföreläsares föreläsning hade studenterna hört tidigare 
termin. 
Delade åsikter om flippat klassrum. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Frågor om examinationer bör riktas till och besvaras av 
provkonstruktören för att undvika förvirring. 
Tydliggöra riktlinjer för bedömningen då en del studenter 
anser sig olika bedömda. 



Kommunikationen i arbetslaget har varit otillräcklig vilket kan 
härledas till arbetssituationen som framtvingat inställda 
kurslagsmöten. 

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

Studenterna anser momentet som innehåller minoritetsspråk 
vara onödigt. Kurslaget gör en annan bedömning. 
 
Arbetsformen flippat klassrum har haft sina utmaningar då 
studenterna inte deltagit i någon större omfattning i 
studiegrupperna (de har upplevt att studiegrupperna mest har 
varit upprepningar). Lärarna har ibland fått visa sitt inspelade 
inslag i klassrummet. Kurslaget vill göra ett omtag i det 
flippade klassrummet med tillhörande studiegrupper som ska 
fördjupa förståelsen för aktuellt moment. 

Övrigt   
 


