
Sammanställning av utvärderingsresultat 

Svenska med didaktisk inriktning 3 (SVGL03) ht 2014 

 

Antal registrerade studenter: 17 

Antal inlämnade utvärderingssvar: 7 (på enstaka frågor 8 eller 9*). 

Efter delkurs 1 och 2 lade vi ut enkla delkursenkäter i kursmapparna på It’s 

learning, men endast få studenter svarade (2 respektive 3). Vi fortsatte därför 

inte med denna löpande utvärdering. 

 

Allmän kursbeskrivning: 

Delkurs 1 ges av litteraturvetenskap och samläser med fristående kurs. 

Delkurs 2 och 3 ges av svenska språket. 

Delkurs 4 är en synteskurs mellan litteraturvetenskap och språk (den enda i 

ämneslärarprogrammets svenskstudier). Kursen är ny för den här terminen och 

innehållet är ungdomsspråk, ungdomslitteratur och ungdomskultur. 

Anledningen till att delkurs 4 gjordes om inför ht -14 var att möjliggöra 

samläsning mellan SVGL03 och den nya varianten för enbart 7-9-lärare 

(S3GLV3). Två studenter från den äldre lärarutbildningen har följt upplägget för 

7-9 och de erbjöds att delta i samma utvärdering*. 

 

Utvärderingsresultat: 

a) Övergripande  

I utvärderingen fick studenterna dels allmänna frågor om arbetsinsatser och 

nöjdhet, dels frågor om varje delkurs för sig. Svarsalternativen har för flertalet 

frågor varit ”Inte så bra”, ”OK/Bra” och ”Mycket bra”. Det har också funnits 

möjlighet att komplettera med egna kommentarer.   

Beträffande den egna arbetsinsatsen har 5 av 7 valt alternativet att de ägnat 20-

35 timmar/vecka åt studierna. Vad gäller föreläsningar respektive kurslitteratur 

har dock 6 av 7 respektive alla svarat att de tagit del av minst 80 %. 



Beträffande nöjdheten har alla valt de två positiva svarsalternativen både för 

ämneskunskaper och yrkesförberedelser, de flesta dock alternativet ”OK/Bra”. 

Beträffande balansen mellan delkurserna har de flesta också valt alternativet 

”OK/Bra”, men i kommentarerna framhålls att delkurs 2 varit tyngre och delkurs 

4 lättare. 

b) Delkurserna 

Även i enkätfrågorna om de enskilda delkurserna har studenterna i huvudsak 

valt de positiva svarsalternativen. Här ges enskilda kommentarer om både sådant 

som varit bra och mindre bra, men här framkommer inga tydliga önskemål om 

förändringar. För delkurs 1 framkommer några synpunkter på att kursens tema 

varit otydligt (”gränsöverskridande strategier”). För delkurs 2 påpekas att 

examinationen var väldigt omfattande och att vissa föreläsningar låg efter 

tentan. För delkurs 4 framkommer vissa klagomål på för lite undervisningstid 

och dålig struktur vid närträff och Adobe Connect-seminarium. Här påpekas 

dock även att en av lärarna blev sjuk och att det är svårt med kurser som går 

över jul. 

 

Kommentar: 

Studenternas utvärderingssvar visar att de i huvudsak är nöjda med kursen. Det 

som främst kan ses över är arbetsbördan i delkurs 2 och planeringen i delkurs 4. 

Som nämnts ovan var detta första gången delkurs 4 gavs, och båda lärarna som 

undervisade på kursen är också relativt nya på Kau. Nästa gång kursen ges kan 

kursansvariga vara mer delaktiga att planera delkurs 4 tillsammans med lärarna. 

En synpunkt som nämns för delkurs 3 är att den i viss mån fungerat som 

upprepning av en kurs i termin 2. Vi har arbetat mycket med att förtydliga 

progressionen, men möjligen kan detta arbete fortsätta. 

Vi ser gärna att studentkåren fortsätter sitt arbete med att förbättra studenternas 

deltagande i utvärderingar. 

 

Kursansvariga: Karin Aspenberg (litteraturvetenskap) och Lena Lötmarker 

(svenska språket) 

 


