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Kursrapport HT21 

Kursens namn: Svenskt teckenspråk I, 10 hp 
Kurskod: LITK10 
Tillfälleskod: 0013 
Kursansvarig: Josephine Willing 
Antal svar: 13 studenter 
 

1. Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället 
Förra kurstillfället var annorlunda då vi för det mesta använde webbaserad undervisning på 
Zoom på grund av Corona pandemin.  
 
En av examinationsmomenten bestod av språklig interaktion där vi gjorde en förändring. 
Tidigare examinationstillfället deltog två studenter i tvåpartssamtal på svenskt teckenspråk. 
Nämligen blev det inte en rättvis bedömning för studenter. Följaktligen ändrade vi till att en 
döv lärare deltog i samtal med student på examinationstillfället. Det visade sig att det blev en 
rättvis bedömning. 
 

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

Samtliga lärare var väldigt trevliga, bra och ambitiösa. De förklarade praktiska övningar på sitt 
pedagogiska sätt. Under kursens gång var det väldigt bra att avläsa olika lärares teckenspråk. 
Samtliga obligatoriska uppgifter var en mycket bra förberedelse inför examinationen.  
 

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

Det fanns vissa tecken som behövde justeras i teckenlistorna. Lärarna skulle kunna ge tydligare 
vägledning på hur man uttrycker olika exempelmeningar på svenskt teckenspråk. Studenter 
upplevde att de inte riktigt förstod principerna på hur meningsuppbyggnaden var på svenskt 
teckenspråk. De upplevde alltså att lärarna förklarade meningar på flera olika sätt.  
Under kursens gång vill man få flera texter på svenskt teckenspråk för att kunna träna på 
avläsning. 
 

4. Lärarnas analys av kursens genomförande 
Under kursens gång har vi varit nöjda med vårt undervisningsupplägg och variationen av olika 
övningar i lärplattformen, Athena.  
 
Samtliga obligatoriska uppgifter var en bra förberedelse inför examinationen, som ledde till att 
studenter slapp ställa många frågor kring examinationsuppgifterna. 
 

5. Slutsatser samt förslag till förändringar för att utveckla kursen 
Utifrån teckenlistorna kommer att behöva utvecklas bl.a. Quiz och skapa meningar och texter. 
Vi ska lägga upp flera teckenspråkstexter för självstudier (egen rubrik) i lärplattformen, Athena. 


