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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 

S2GB01 
Kursnamn 

Svenska som andraspråk II 
Poäng 

30 hp 

Termin 

ht14/vt15  
 

Antal registrerade 
17 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

23834  

Kursansvarig 

Carina Gårdfeldt 
Examinator 

Björn Bihl 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2/6-15 

Antal svarande 

3 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Carina Gårdfeldt  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Styrkor som framhållits som särskilt bra i kursen är: 
bra föreläsningar, bra kontakt med övriga kursdeltagare trots distans, bra delkurs "Läs- och 
skrivutveckling på ett andraspråk". 
 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Uppföljning av inlämnade uppgifter har tagit extremt lång tid i delkursen 
"Andraspråksinlärning". 
När det gäller samtalsanalysen i delkursen "Svenska i tvärspråklig belysning" anser en student att 
den är överflödig, och ger förslag om att skapa två grenar, där möjlighet finns att välja hur djupt 
man vill gå in i samtalsanalysen. För samma delkurs uttrycks dessutom att den har varit för 
spretig och att områden som behandlats inom kursen har varit för omfattande och att den också 
har innehållit för många inlämningar. 
Önskemål om en närträff inför delkursen "Självständigt arbete" 
Önskemål om att lärare, som behandlar genrepedagogik i delkursen "Läs- och skrivinlärning på 
ett andraspråk" ska ha egen erfarenhet av att arbeta med detta.  

Analys av kursvärderingens resultat 

Svårigheter att analysera ett resultat, som endast grundar sig på utvärdering av tre studenter i 
kursen. 

Planerade åtgärder 

Trots det ringa antalet studenter, som utvärderat kursen, kan det ändå vara av vikt att se över 
möjligheten att ha en närträff i samband med kursstart i delkursen "Självständigt arbete". 
Kursansvarig  undersöker möjligheten att få fler studenter att svara på utvärderingsenkäten - Hur 
och när den kan genomföras. 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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Genomförda åtgärder 

- 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

De studenter som har utfört utvärderingen har inte fått någon återkoppling förutom markering 
på it´s att utvärderingen är granskad. 

Övrigt 
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