1. Kursrapport för Swedish Language, Culture and Society I – ht
2020 (200914-201213)
Bakgrundsinformation
Kursens namn: Swedish Language, Culture and Society I
Termin: ht 2020
Ladokkod: AK309E
Kursansvarig: Josefin Bergfeldt
Antal registrerade studenter: 49
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen:7
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 (12)
X (7)
Inom kort på
Canvas

Utvärderingsformer
Beskriv metod/er och genomförande för såväl den formativa som den summativa kursutvärderingen.
Formativ via quiz på Canvas.
Summativ via Sunet
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Här sammanfattas studenternas synpunkter med utgångspunkt i kursens olika kursvärderingar (se ovan)
på ett objektivt sätt. Personer får inte namnges i kursrapporten.

Formativ kursvärdering:
De flesta studenter uppskattar:
- Breakout rooms: konversationsövningar
- Studiegrupper
- Annotation tool
- Studietakten

Kritik riktas mot:
- Written exam 1: tidsbegränsade delar skapade stress. Att inte kunna gå tillbaka till föregående
frågor gjorde tentamen svåröverskådlig. Faktum att studenterna kunde se varandra gav för vissa
ett stresspåslag.
Lärarnas kommentar:
Vår bedömning är att undervisningen var tillfredställande men att written exam 1 orsakade bekymmer för
studenterna. Upplägget på written exam 1 var inte ideal. Tidsbegränsning samt hinder mot att kunna gå
tillbaka till föregående fråga ansåg skapade problem för studenterna men vi ansåg att det var nödvändigt
för att göra tentamen rättssäker. Den formativa utvärderingen gjorde att vi optimerade tidsfönstren för de
olika delarna för written exam 2 (omtentamen).

Summativ kursvärdering
De flesta studenter uppskattar:
- Ett gott studieklimat
- Kursens upplägg i stort
Kritik riktas mot:
- Upplägg och innehåll av culture&society gav ett visst missnöje. Studenter önskar ett bredare
spektrum av den svenska kulturen och det svenska samhället.
- Online exam – tidsbegränsning och brist på överblick skapade stress.
- Salstentamen på Campus – olämpligt under en pandemi.
Åtgärdsplan:
- Förklara upplägget av culture&society som under fyra kurser tillsammans ger en bredare bild av det
svenska samhället. En student föreslog temat språkhistoria vilket vi tar till oss.
- Vid nästkommande digitala tentamen ska vi visa hela tentan för studenterna innan de sätter igång. Det
hoppas vi ger dem en överblick över tentan. När den första studenten är klar med en del öppnar vi nästa
för att undvika väntetid och att studenter känner sig uttittade av de som redan är klara. Vi kommer vidare
ha tidsbegränsning och stänga av möjligheten att gå tillbaka till föregående frågor på grund av rättssäkerheten.

