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Kursrapport HT19  

LIT400, Svenskt teckenspråk II- praktiskt fokus, 7hp  

1. Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället:  

Inga förändringar av kursplan eller betygskriterier; vissa mindre anpassningar av innehållet.  

2. Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fristextsvar på 
enkäten samt ev. övrig utvärdering under kursens gång):  

Kursen samläses med studenter från kandidatprogram i teckenspråk och tolkning samt med den 
fristående kursen Svenskt teckenspråk II- praktiskt fokus.  Den samlade informationen från 
studenterna är att kursen är lärorik. Många fritextkommentarer är positiva och studenterna tycker att 
de lärt sig mycket på kursen.  

3. Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fristextsvar 
på enkäten samt ev. övrig utvärdering under kursens gång):  

I fritextsvar skrev studenterna att man hade behövt mer grammatikundervisning där man särskilt 
nämnde områdena; Hjälpverb och ägoverb. När det gäller den praktiska delen vill man lära sig mer 
om Icke manuella markörer och öva mer på avläsning av bokstavering. 

4. Lärarnas analys av kursens genomförande:  

Kursen har 99 övningslektioner och 18 teoretiska seminarier/föreläsningar. Kursen som helhet tycker 
vi har varit välplanerad och väl genomförd men noterar studenternas önskemål och håller med om att 
vissa delar av utbildningen kräver fler timmar än vad som avsatts. 
 

5. Slutsatser samt förslag till förändringar för att utveckla kursen:  

Förslaget är att omfördela antalet övningstimmar mellan egen språkproduktion till språkförståelse och 
då särskilt lägga in moment med träning av handalfabetet samt att utöka inslaget av 
grammatikundervisning genom att införa mer teoretiska moment i språkfärdighetsundervisningen så 
att kopplingen mellan teori och praktik blir tydligare. Då även förändringar på den föregående kursen 
STS I kommer att genomföras på området ” avläsning av bokstavering” kommer inte stora 
omfördelningar att göras då vi tror att studenterna kommer bättre rustad till nästa års kurs. Dock 
kommer vi noggrant att följa upp utvecklingen på området så att ingen student kommer efter eller 
missförstått området 
 


