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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

S2GA05 
Kursnamn 

Tvåspråkig utveckling 
Poäng 

7,5 hp 

Termin 

vt 13  
 

Antal registrerade 
10 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

19905  

Kursansvarig 

Susanne Duek 

Examinator 

Susanne Duek 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

130326 

Antal svarande 

8 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Susanne Duek  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Innehållet är intressant och givande för yrkespraktiken och studenterna har fått fördjupade 
insikter och förståelse för teori. De är också nöjda med kursens upplägg på det stora 
hela.Arbetsbördan tycks vara lagom anser samtliga. "Tycker att kraven är rimliga om man ska 
hålla en bra nivå på kursen" , uttrycker en av studenterna. Samtliga är nöjda med 
tentamensformen och det administrativa runt kursen.  

Kursens svagheter enligt studenterna 

Inga tydliga svagheter nämns. Någon föreslår seminarierform och någon efterfråga mer 
genomgång av litteraturen. Några påpekar att de har fått en bred men ytlig förståelse.  

Analys av kursvärderingens resultat 

Kursen är den  första i delkursordningen på ämnet tvåspråkighet och är en orienteringskurs. Det 
stämmer att studenterna inte får så djup kunskap på fältet , men den ger en god grund att 
fortsätta på högre nivåer.   

Planerade åtgärder 

Inga återgärder verkar behövas f n. Litteraturlistan ses över kontinuerligt och den nya 
(kommande) upplaga av grundboken Svenska som andraspråk i… ska tas in i kursen successivt 
och ersätta vissa artiklar av den gamla, men några kommer kvarstå så länge.  

Genomförda åtgärder 

      

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Nej, eftersom jag inte träffar studenterna mer. 

Övrigt 
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