
                                                                         

Kursrapport för AK307E 20211 (juni 2021) 

Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Swedish language, culture and society 4 

Ladokkod: AK307E 20211 

Kursansvarig: Josefin Bergfeldt 
Antal registrerade studenter: 14 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 4 
 

Genomförande Sätt X 

Föregående kursrapport är kommunicerad 
i samband med kursstart  

Tidig dialog om förväntningar på kursen 
x 

Formativ kursvärdering 
 

Summativ kursvärdering 
x 

Återkoppling till studenterna 
x 

 
 
Utvärderingsformer 
Muntligt i samband med undervisning samt skriftlig summativ utvärdering. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
I det stora är studenterna nöjda med kursen och påpekar att kursen var mycket lärorik (både språkmässigt 
och i fråga om svensk kultur och samhällsliv) och interaktiv. I utvärderingen framkommer det att man öns-
kar att kursen skulle vara något längre så att man hann med alla kapitlen i kursboken. Ett förslag är nyttja 
hela terminen när man lägger schema så att kursen inte blir så koncentrerad.  
 
Någon önskar även att mer fokus skulle ligga på mer informell svenska. I fråga om den digitala undervis-
ningen pga Covid 19 så anser studenterna att det fungerat väl, varit interaktivt, men att de tror att det hade 
varit ännu bättre om kursen varit i fysisk form. 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
Lärarlaget är nöjda med kursen och dess genomförande. Man anser att den digitala omställningen funge-

rade väl. Lärarlaget anser likt studenterna att kursen bör spridas över flera veckor om det går.  
 
Analys 
 



Det kan bli problematiskt att sprida kursen mer över terminen då tentamensreglerna bestämmer i vilka in-
tervall examinationerna bör ligga. 
 
Åtgärdsplan 
Se över möjligheten att sprida kursen mer över terminen. 
 
Förslag till revidering av kursplan 
Nej 
 
 
 
 
 
 
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 kursvär-
deringar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av kursplanen.  
 
Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen. 


