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Hej!


Bifogar kursrapporten för AS228C. Jag lägger ut den på kursens Canvassida.


Glad sommar!


Hälsningar
Catarina
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Kursrapport för kursen AS228C VT21



Bakgrundsinformation





Kursens namn: Svenska som andraspråk och lärande: Språkstruktur, andraspråksutveckling och läs- och skrivutveckling. Kursens består av 2 delkurser och utvärdering av varje delkurs har gjorts.


Termin: VT 2021, andra delen


Ladokkod: AS228C


Kursansvarig: Catarina Econoou


Antal registrerade studenter: 46


Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 20 (43%)





			Genomförande


			Sätt X








			Föregående kursrapport är kommunicerad i samband med kursstart


			x





			Tidig dialog om förväntningar på kursen


			x





			Formativ kursvärdering 


			x


under kursens gång





			Summativ kursvärdering


			x





			Återkoppling till studenterna 


			    läggs ut på kursens hemsida














Utvärderingsformer


Den formativa kursvärderingen och ev. justeringar av kursschemat sker löpande under kursen genom dialog med studenterna. Schemalagd handledning av examinationsuppgifter erbjuds under kursen. Denna kursvärdering utgör den summativa kursvärderingen. 





Sammanfattning av studenternas kursvärderingar





17 av 20 respondenter anser att kursen har ett högt värde i ÄL och inför en yrkespraktik, övriga tre på ett medelvärde





			Kommentar





			Får väl se om jag minns något om 3,5 år när jag är klar med utbildningen 





			Bra med ytterligare en lektionsplaneringen.





			Tycker denna kurs var väldigt intressant när jag tog den och har kunnat applicera mycket av det jag lärt mig under min VFU praktik och som vikarie











11 av 20 respondenter anser att det råder samstämmighet mellan lärandemålen och kursens innehåll, övriga 9 på ett medelvärde





I både delkurserna (litteraturdidaktik+retorik)håller jag med om att träffarna är av stort värde i relation till kursmålen. Jag vill dock påpeka att retorikdelen kräver lite längre kurstid för att sprida ut kursträffarna lite. I detta fall blev det väldigt intensitvt med läsande och träffarna. Retorik boken innehåller många begrepp att hålla reda på därför tycker jag att kräver mer tid. 





15 av 20 respondenter anser att kurslitteraturen behandlar kunskapsområden som kursmålen avser, övriga fem ligger på ett medelvärde. och siffrorna är samma det kursmaterialet som publicerats i kursmappen på Canvas





			Jag tycker kurslitteraturen i det stora hela var bra (t ex Edvardsson, Roe, Öhman), men epikanalys-boken är inte lätt att ta till sig och känns väldigt daterad. Mycket givande att ha med flera skönlitterära böcker såsom Lucy + flera noveller samt de romaner/noveller som användes i lektionsserien. 





			I den första kursen hade vi lite för mycket litteratur. Kändes inte som att allt behövdes! 





			Öhmans bok är ganska seg, annars var de andra bra.








Tycker det gav mycket med radioprogram och vissa artiklar, som komplement till kurslitteraturen. Men jag upplevde det som för mycket material att ta sig igenom.





17 av 20 respondenter anser att utformningen av examinationen  i hög grad stämmer med lärandemålen, två ligger på ett medelvärde medan en student inte är nöjd (siffra 2). 





			Väldigt tråkigt att talet i retorik delkursen inte kunde hållas på riktigt utan via zoom. Det kan vara svårbedömt och det finns en risk för att inte bli rättvist bedömd.





			Lärorika examinationer.





			Eventuellt lite svårt att uppfylla målet om att använda litteraturvetenskapliga begrepp då jag märkte att många inte hade med det alls i det muntliga/grupparbetet.

















Övriga synpunkter på hur kursen har fungerat och hur den kan utvecklas


			





			Kursen var bra och lärorik 





			Gärna mer tid på bedömning överhuvudtaget. 
Det var givande att en hel del tid ägnades åt olika lässtrategier och argument för skönlitteraturs-undervisning i skolan. Lärorikt med konkreta metoder såsom boksamtal mm.





			Retorikdelen behöver mer utrymme för att bli mer värdefull och inte kännas stressig. 





			Jag är väldigt nöjd med kursen, allting har varit väldigt strukturerat och väldigt detaljerat. Däremot hade jag önskat att man fick mer tid kring retorik innan examination, att det själva delkursen var ungefär en vecka längre. Annars har det varit väldigt bra ! :) ha en fin sommar 





			Kul kurs med bra vald litteratur.





			Jag tyckte att det var spännande med retorik som slutkläm på året och ett lite "lättsammare" ämne. 





			Retorikdelen kändes lite väl kort. Borde haft större fokus på hellspongs bok och partesmodellen.





			Tyckte den var jättebra! Det var bra med många moment att öva på teorin som vi lärde oss





			Gjorde om kursen för en omtenta av det jag minns var det en väldigt intressant kurs med mycket praktiskt applicerbar teori





			I övrigt kan jag enbart lämna positiv beröm för alla lärare som försöker fixa, trixa och bemöta i dessa tider. 

















Sammanfattning av lärarlagets utvärdering


Lärarlaget har ännu inte haft ett möte för att diskutera kursutvärderingen.





Analys


Analysen bygger på en sammanfattning av 43% av kursdeltagarna som har utvärderat kursen. Såväl framgångsfaktorer som problem identifieras.





Framgångsfaktorerna som speglas i utvärderingen är att kursen har relevans för ämneslärarutbildningen och inför det blivande yrket. Positiva aspekter är också att det råder samstämmighet mellan kursens lärandemål, innehåll, kurslitteratur, kursaktiviteter och examinationer. 








Problemområden som enskilda kursdeltagare har beskrivit:


· mängden av skönlitteratur – för stor


· retorikdelen behöver mer tid i kursen


· Kurslitteratur: Öhmans bok ”seg”








Åtgärdsplan


· Kursen bör innehålla mycket skönlitteratur och som åtgärd mot enskild kritik (se ovan) stryks Öhamns bok inför nästa kurstillfälle


· Retorikdelen behöver ytterligare en vecka





Övriga reflektioner


Förhoppningsvis ges kursen på campus nästa år och då kan både kursaktiviteter och examinationer genomföras på plats i stället för virtuellt som det har varit i år.








Förslag till revidering av kursplan


Öhmans bok stryks ur litteraturlistan.
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