
Kursrapport (mall)  
 

 

Kursens namn:  C0IA00 ht16 

Antal högskolepoäng 60 hp Hel kurs Varav VFU 

  

Ladok-kod: C0IA00 

Antal registrerade studenter: 19, varav ett antal omregistrerade som har gjort enstaka 

examinationer. 

Program/fristående:   

Programkull:  

(ex antagna ht-2007) 

22 antagna 

Kursansvarig:  Josefin Lindell-Sjögren och Nina Emilsson 

Kurstid:  

(vecka-vecka, år) 

ht16 – vt17 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät och muntligt 11av de 13 som har fortsatt 

hela kursen 

Sammanfattning av 

kursvärdering från  

- studenter  

- lärarlag  

Av sammanfattningen ska 

studentens upplevelse till 

möjlighet till måluppfyllelse 

framgå. 

Studenter: Kursen gav i hög grad möjligheter att utveckla det 

svenska språket skriftligt och muntligt med ett adekvat 

ordförråd, så att de nu är redo att söka jobb inom respektive 

yrke tack vare kunskaper om det svenska samhället, 

arbetsmarknaden och skapande av kontakter. Föreläsningarna 

och övriga arbetsformer var varierande, flexibla, 

individanpassade, intressanta, kreativa och moderna och 

underlättade att nå kursmålen. Möjlighet att göra uppgifter 

utifrån personligt intresse och kopplat till deras yrken 

uppskattades. De ansåg att de i stor utsträckning kunde 

påverka kursens innehåll och schema.  En ansåg det ibland 

vara förvirrande av blandning mellan olika uppgifter med 

olika syften och ämnen. Studenterna var nöjda med 

litteraturen i samhällskunskap, men kurslitteraturen i svenska 

användes inte i någon större utsträckning. Examinationerna 

ansågs välplanerade och mätte kursmålen. 

Gruppexaminationer uppskattas p.g.a. lärande av och med 

varandra. Information ansågs relevant och gavs i rätt tid och 

det uppskattades att tidigare studenter berättade hur de hade 

upplevt kursen. Arbetsinsatsen motsvarade minst 40 timmar 

per vecka, men minskade termin 2 tack vare deras 

språkutveckling. Fler tillfälle för kommunikation utan 

prestation och kontakt med andra studenter önskas. Alla ansåg 

sig likvärdigt behandlade och att gruppens mångfald var 

berikande. 

 

Lärarlag: Det är tillfredsställande att studenterna i hög grad 

anser kursen vara relevant för kommande yrken, ha uppnått 

målen, är nöjda med föreläsningar och andra arbetsformer, 



anser de haft möjlighet att påverka schema, innehåll och göra 

uppgifter utifrån personligt intresse kopplat till sina yrken. 

Även schema och information har fungerat, men att vi kan 

tänka på att inte lägga examinationer på måndagar och i än 

högre grad vara tydliga med olika uppgifters syfte och mål. 

Arbetsbördan har varit hög, men inte ohanterlig. Litteraturen i 

svenska är utbytt fr.o.m. ht 17 och antalet examinationer är 

neddraget för att ge mer utrymmer för workshops. Att ordna 

fler möten med andra studenter ska beaktas inför kommande 

år och några av detta läsårs studenter bjuds in för att berätta 

om sina erfarenheter för kommande studenter. 

 

Beskrivning och 

sammanfattning av exempelvis 

mittutvärdering eller annan 

utvärdering som skett inom 

kursen.  

Muntlig utvärdering har gjorts löpande under kursen där det 

t.ex. vid något tillfälle har framgått att det varit för många 

examinationer under samma period och detta har vi då kunnat 

justera. Önskemål om extra lektion vid något tillfälle, en 

specifik föreläsning och mer handledning än vad som varit 

planerat har också genomförts. 

Kursansvarig/lärarlags 

slutsatser och kommentarer 

inför kommande kurs  

Studenterna är nöjda med kursen i sin helhet och även att de 

ser sig ha nytta av den i sitt yrkesliv eftersom många uppgifter 

är kopplade till och individualiserade i relation till yrkesliv och 

eget intresse där de får chansen att utveckla sin yrkesvokabulär 

och få kontakt och insyn i yrket i Sverige. Studenterna är 

också i hög grad nöjda med sin egen utveckling och att både 

undervisnings- och examensformer har varit varierande, känts 

moderna till innehåll och struktur och stämt överens med 

målen för de olika momenten. Möjligheter till diskussion är 

också något som uppskattas. Studenterna anser sig också haft 

möjlighet att påverka såväl schema och innehåll och att alla 

har känt sig lika behandlade. Att tre tidigare studenter kom och 

berättade om sina erfarenheter av kursen med efterföljande 

diskussion var uppskattat. Arbetsbördan ligger på minst 40 h, 

men kan variera något beroende på tidigare studier. 

 

Vad som kan utveckas är att öka vår ambition att ordna möten 

med andra studenter på högskolan. Önskvärt är att ha fler 

träffar mellan de som läser SVA i sin lärarutbildning och IA-

studenterna och om det är möjligt se till att även IA-

studenterna får var sin fadder av studenter som har läst ett tag 

på högskolan. Kurslitteratur i svenska har använts i för liten 

grad och detta ska ses över inför nästa läsår. I den nya 

kursplanen är också litteraturen reviderad vilket bör öka 

användandet av den. Gällande schemat finns önskemål om att 

undvika examinationer på måndagar vilket inte bör vara så 

svårt att tillgodose. Vi bör också i möjligaste mån se till att 

spridningen av examinationer blir så stor som möjligt, men då 

det i den nya kursplanen är färre examinationer bör detta också 

bidra till att det inte ligger för många uppgifter för nära 

varandra. Med färre examinationer kommer det också finnas 

mer utrymmer för workshops där studenterna får än fler 



tillfällen att tala och skriva svenska, vilket är ett önskemål. Vi 

ska också utveckla tydligheten i alla uppgifters instruktion 

gällande syfte och mål i de olika ämnena och se till att de nya 

studenterna verkligen får ta del av denna kursutvärdering. 

 

Eventuella förslag till 

förändringar avseende  

- mål,  

- innehåll,  

- arbetsformer,  

- litteratur,  

- examination  

- organisation av kursen 

- kurslagssammansättning  

Kursplanen är reviderad för att möta studenternas behov 

framförallt genom färre examinationer så att mer utrymme kan 

ges för workshops. Även kurslitteraturen är utbytt i svenska så 

att den kommer att användas i högre utstreckning och kännas 

mer relevant. 

Övrigt   

 


