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Mall för kursrapporter vid Malmö universitet 

 
Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar 

samt för att säkerställa studentinflytandet. Strukturen för kursutvärdering beskrivs i 

Riktlinjer för kursutvärderingsprocessen. Kursrapporten ska innehålla 

bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas 

kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan. 

 

Kursrapporten sammanställs efter varje genomförd kurs. 

 

Uppgiftslämnare 

 
Namn 

Josefin Bergfeldt 

Datum 

1/10 -20 

 

 

Bakgrundsinformation 

 
Kurskod, kursnamn, omfattning (hp) 

 

AK305E, Svenska för internationella 

studenter - språk, kultur och 

samhällsliv II, 11-20 hp 
 

 
 

Termin som kursen har genomförts 

 

VT-20 

Ange om kursen är fristående kurs, programkurs eller uppdragsutbildning. Om 

kursen har genomförts inom ett program ange programnamnet. 

 

Fristående kurs 

Kursansvarig lärare 

 

Josefin Bergfeldt 

 

Antal registrerade studenter 

43 
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Studentperspektiv 

  
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen (svarsfrekvens 

anges med procent): 

 

0,86 

 

Tidig dialog: (beskriv form för kursvärderingen och när genomförts)  

 

Formativ kursvärdering: (beskriv form för kursvärderingen och när genomförts) 

 

Summativ kursvärdering: (beskriv form för kursvärderingen och när genomförts) 

 

På Sunet survey, via Canvas.  
 19/05/2020 - 13/06/2020 
 

 

Återkoppling till studenter: (beskriv hur och när återkopplingen genomförts) 

 

Publiceras iokt – 20 på kurssidan på Canvas och på kurssidan för nästa kurs sida 

vt 21. 

Publicering av kursrapport: (beskriv var och när publicering genomförs) 

 

Publiceras i okt – 20 på kurssidan på Canvas och på kurssidan för nästa kurs sida 

vt 21. 

 

Lärarperspektiv 

 
Resultat: (Här sammanfattas kommentarer till kursens genomförande och resultat 

utifrån en bedömning av studenternas faktiska läranderesultat i förhållande till 

kursens lärandemål. Såväl framgångsfaktorer som problem identifieras.) 

 

23/43 registrerade studenter avklarade kursen. 

Betyg A:3 

Betyg B:7 

Betyg C:7 

Betyg D:6 

Betyg E:0 

 
Studenter som fullföljde kursen ligger i antal i nivå med tidigare år. Lärarlaget tror inte 

att det var många avhopp pga covid. 

 

Rörande situationen med digital undervisning via Zoom uttrycket studenterna muntligt 

att de tycker att det är svårare och mer mödosamt att studera via Zoom. Och också att det 

är tråkigare. Dock tyckte studenterna att det fungerade bra jämfört med på andra kurser 

de läste. 

 

 
Lärarlaget identifierar uppenbara problem med rättsäkerhet och likvärdighet i 

examinationernna som genomfördes via Zoom pga Covid 19.Problem med validitet och 

reliabilitet i de skriftliga tentorna, som skrevs ihop i all hast. Hög arbetsbelastning då 

tentorna skulle digitaliseras  
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Arbetsbeslastningen ökade inte nämnvärt vad gäller undervisnin 

 

 

 

Analys: (Kursansvarig ansvarar för att analysen bygger på en sammanfattning av 

studenternas individuella kursvärderingar och görs i samverkan med lärarlaget.)  

 

• To what extent do you consider yourself to have achieved the learning 

objectives for the course?(value 1: to a very low extent, value 6: to a 

very high extent) 

 

 
 

Kommentar: 

Excellent course and very supportive teachers! They managed very well with 

digital classes as well as guiding during exam. 

 

• To what extent do you consider that the different course's work 

methods/learning activities have been supporting your learning for 

achieving the learning objectives?   

(value 1: to a very low extent, value 6: to a very high extent)    

 

Lectures    

 

 
 

Seminars 
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Written papers 

 

 
 

Group work 

 

 
 

Oral presentations 

 

 
 

Kommentar: 

 

Lectures were interesting 

 

• To what extent do you consider that the course's examination forms gave 

you the opportunity to show how well you achieved the learning 

objectives? 

             (value 1: to a very low extent, value 6: to a very high extent) 
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• To what extent has the course given you the opportunity to take 

responsibility for your own learning? 

(value 1: to a very low extent, value 6: to a very high extent) 

 

 
 

• To what extent do you consider that the course as a whole has met your 

expectations? 

(value 1: to a very low extent, value 6: to a very high extent) 

 

 
 

• Learning is, among other things, about acquiring new ways of thinking. 

To what extent do you think your mindset was challenged in the course 

so that you acquired new perspectives? 

(value 1: to a very low extent, value 6: to a very high extent) 
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• Learning is, among other things, about acquiring new ways of thinking. 

To what extent do you think your mindset was challenged in the course 

so that you acquired new perspectives? 

(value 1: to a very low extent, value 6: to a very high extent) 

 

 
 

• To what extent have you read the compulsory course literature? 

(value 1: to a very low extent, value 6: to a very high extent) 

 

 
 

• How many hours per week have you spent on the course (including your 

own studies and scheduled activities at the university)? 

 

 

 
 

• How did you experience the transition to digital teaching and 

examination due to Covid-19? 

Do you have any other experiences regarding your studies in relation to 

the situation with Covid-19 that you would like to share? 

 

Teachers were supportive during digital classes. It could be more efficient if 

classes will have same time schedule as physical classes. 

I was not equally motivated to join the lectures over Zoom, even though it was 

very well managed! 
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• Other comments about the course and/or suggestions for improvement 

 

More help from teachers needed in oral and written parts like essay writing. 

always had a lot of fun in the lectures with Staffan which motivated me to learn 

and speak more :) 

 

 

 

Åtgärdsplan: (Här anges vilka förändringar som ska genomföras på kort och lång 

sikt, samt tidplan för när åtgärderna kommer att genomföras och uppgift om vem 

som ansvarar för att genomförandet sker. Om identifierade problem lämnas utan 

åtgärd ska detta motiveras. Uppföljning av föreslagna åtgärder enligt tidigare 

kursrapport/er redovisas här.) 

 
Tankar finns på att att lägga till FIFokus B som kurslitteratur från B-kursen. Detta bör 

dock diskuteras mer. 

 

Vi har tagit till åtgärder rörande examination och i höst blir studenterna på Swedish 

Language, Culture and Society delvis examinerade i sal. Om vi måste fortsätta att 

undervisa via Zoom när AK305E åter ges vt 21 kommer vi ansöka om samma avsteg från 

rektorsbeslut rörande examination. 

 

Vi planerar för att lägga in momentet Språkkafé på kursen vt-21, med tanke på att 

studenterna inte i lika hög grad tränas i muntlig färdighet då undervisningen sker via 

Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 


