Kursrapport för Swedish Language, Culture and Society II – vt 2021
(210201-210606)

Bakgrundsinformation
Datum kursrapport:2021-06-28
Kursens namn: Swedish Language, Culture and Society II
Termin: vt 2021
Ladokkod: AK305E, tillfälle 16134
Kursansvarig: Josefin Bergfeldt
Antal registrerade studenter: 28
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen:9
Genomförande
Föregående kursrapport är kommunicerad i
samband med kursstart
Tidig dialog om förväntningar på kursen
Formativ kursvärdering
Summativ kursvärdering
Återkoppling till studenterna

Sätt X

x
x
x

Utvärderingsformer
Muntlig formativ kursvärdering på Canvas och skriftlig summativ via Sunet.
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
De flesta studenter anser att de i hög eller mycket hög grad uppnått kursens lärandemål. Studenterna är
nöjda med kursens undervisningsformer och examinationer. Studenterna anser sig ha utmanats i sitt lärande exempelvis genom att läsa litteratur på svenska.
Överlag är studenterna nöjda med undervisningen som pga Covid 19 skedde digitalt och på distans. Viss
kritik framgår rörande momentet Swedish Culture and Society och då ifråga om dess organisation.

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering

Lärarlaget är nöjda med studenternas resultat, 25 av 28 registrerade studenter fullföljde kursen. Angående
undervisning via Zoom och att vissa studenter väljer att stänga av kameran leder till att dynamiken i gruppen går förlorad, något som lärarlaget anser problematiskt.
Analys
Studenternas och lärarlagets kursvärdering visar att kursens innehåll och genomförande är bra. Däremot
bör momentet Swedish Culture and Society förtydligas för studenterna och organisationen av momentet
bör ses över.
Åtgärdsplan
Inför hösterminen ska momentet Swedish Culture and Society organiseras på ett tydligare sett och innehållet i momentet ska än mer anpassas för målgruppen.
Förslag till revidering av kursplan

Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa
studenternas inflytande i detta arbete. I Beslut om modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete
vid LS (UTB 3.1-2017/410) framgår det att kursrapporter utgör underlag för programnämndernas arbete
med att systematiskt följa upp kvaliteten i programmet i dess helhet.
I beslutet Kursutvärderingsprocessen vid Fakulteten för lärande och samhälle (UTB 3..2.2-2018/479)
framgår vad som gäller för kursrapport inklusive återkoppling till studenter.
Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av kursplanen.
Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen.

