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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Svenska som andraspråk, II, 7,5 hp LASEA14h 
Ladokkod: 

CSV280 
Antal högskolepoäng: 

7.5 hp 
Period (ex P1 2018): 

V18-3 

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; 14 

Antal inlämnade enkäter; 5 

 

Muntlig utvärdering i grupp: 13 deltagare närvarande 

 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

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

färdiga kursbetyg.  De flesta som inte har fått ett kursbetyg saknar endast poäng för en 

examination vilken de gör på omprovstillfälle i augusti. Två studenter blev inregistrerade 

senare i kursen då inte hade tillräckliga poäng med sig från tidigare kurs. Vad vi kan se är 

att dessa två studenter fick svårt att hinna komma ifatt då tempot är högt. 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. Studentkommentarer: ”Allt har varit bra, 

svakursen är tydlig, har relevant litteratur och det är tydligt vad som förväntas av en”. 

”Lärorik, nyttig och behövlig”. Som kursansvarig ser jag positivt på detta men framförallt 

på denna kommentar av en student: ” Bra att vi får lära oss vara kritiska till vad vi gör i 

undervisningen”. 

 

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

schematekniskt upplägga gentemot den förra svenska som andraspråkskursen, 10-30hp 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 en del av innehåll och examinationsuppgifter som 

repetition och upprepning från tidigare svakurs och kurser inom programmet. Så skriver en 

student: ”Även om föreläsningar, litteratur och workshops har varit relevanta har mycket 

känts som repetition av tidigare sva-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 hade även en del synpunkter på en examinations titel (Normkritisk 

lektionsplanering), och menade på att det saknades koppling mellan innehåll (föreläsningar, 

litteratur), lärandemål och examinationstiteln. I kurslaget har vi diskuterat kring detta och 

har för avsikt att ändra titeln så att den bättre motsvarar innehållet och lärandemålen.  

 

Studenterna upplevde att bemötande av undervisande och bedömande lärare var bättre 

under denna kurs än förra SVA-kursen där en del upplevde det som att studenter 

premierades utifrån bakgrund och personliga erfarenheter.  

 

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.  

 

Åsikter från lärare i kursen: 

 En revidering av examinationer och vilka mål som examineras vid varje tillfälle är 

önskvärt. 

 Roligt att undervisa i kursen.  

 

Hur kursen har forskningsanknutits 

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 
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Studenterna upplevde en del upprepning inte bara från förra SVA kursen utan från SVE och 

ENG kurserna. Att vi alla undervisade om genrepedagoiken. Här behöver se sätta oss ner 

och se vad vi gör i de olika språkkurserna så att vi anlägger olika perspektiv på 

genrepedagogiken och att det även blir en progression.  

 

 

 

 

 

 

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 

Muntlig kommunikation gav vid handen att studenterna men även undervisande lärare var 

nöjda med kursen i stort.  

Eventuella förslag till förändringar 

Vi kommer att se över samtliga kursplaner i SVA det vill säga 1-30 hp, 31-46 hp samt 61-

85 hp. Det är en ganska omfattande revidering som är igångsatt och vår förhoppning är att 

de nya kursplanerna ska vara i hamn till våren 2019. Förändringar av 1-30 hp kommer 

innebära förändringar av 31-45 hp. Kritiken som framförts av studenterna kommer att 

beaktas. 

 

Kursansvarig:  

Nina Emilsson och Britt Heikkilä 
 

 


