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Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 

kurstillfället 

En förändring sedan förra terminen är att litteraturlistan har reviderats. Ändringarna handlar 

främst om nya upplagor. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 

fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
Studenterna uppger att de generellt sett är nöjda med kursen som helhet. Olika aspekter av 

kursen bedöms på en skala från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt), och vanligast är 

omdömet 4 och 5. Följande påståenden värderats högst av studenterna:  

• Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade studieresultaten 

• Krusens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade 

studieresultaten 

I en fråga betygsätts olika delar av kursen med skalan 1–5, och vanligast är betyg 4 och 5 

gällande samtliga delar. 

I fritextsvaren lyfts blandningen av teori och praktik, lärarnas bemötande och sätt att 

undervisa, tydlig struktur samt respons som styrkor med kursen. En annan aspekt som tas upp 

är att det har fungerat att läsa kursen på distans, både sett till själva undervisningen och 

kontakten med lärarna. Det går också att utläsa att en övervägande majoritet upplever att 

kursen fungerat som ett stöd för parallella och framtida kurser inom ULV.   

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar 

samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
Det påstående som fått lägst omdöme är ” Examinationen/-erna prövade hur väl jag uppnått de 

förväntade studieresultaten”, där det till skillnad från i övriga frågor är 25 % som angett 

betyget 3.  

I fritextsvaren efterfrågas förslag på förändringar. Ett par studenter tar upp att det borde vara 

högre språkkrav för att få delta i kursen, och även med tanke på kommande yrkesutövande. 

Som tidigare nämnts lyfts respons från lärarna som något positivt lyfts, men vissa studenter 

önskar mer återkoppling under kursens gång.  

Kursansvarig/motsvarande 2 och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 

kursens genomförande och resultat 

Både kvantitativa och fritextsvar visar att studenterna är övervägande nöjda med kursens 
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genomförande. Det finns alltså mycket positivt att ta fasta på inför fortsatt arbete med kursen.  

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut 

för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 

Kursens lärare arbetar kontinuerligt med att förbättra kursens innehåll och arbetsformer. En 

nyhet för höstterminen är en utökad röst- och retorik-workshop med filmer och övningar 

utvecklade specifikt utifrån utmaningar som utländska lärare möter i svensk förskola och 

skola. 

På tal om de åsikter som framkommit av vikten av goda språkkunskaper pågår ett 

utvecklingsarbete med en ny kurs för den här studentgruppen, med syfte att utveckla den 

professionskommunikativa kompetensen. 

 


