Kursrapport för Swedish Language, Culture and Society I – vt 2021
(210201-210606)
Bakgrundsinformation
Datum för kursrapport: 2021-06-28
Kursens namn: Swedish Language, Culture and Society I
Termin: vt 2020, tillfälle 16169
Ladokkod: AK309E
Kursansvarig: Josefin Bergfeldt
Antal registrerade studenter: 39
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen:14
Genomförande
Föregående kursrapport är kommunicerad
i samband med kursstart

Sätt X

Tidig dialog om förväntningar på kursen
Formativ kursvärdering
Summativ kursvärdering
Återkoppling till studenterna

x
x
x

Utvärderingsformer
Beskriv metod/er och genomförande för såväl den formativa som den summativa kursutvärderingen.
Skriftlig formativ och summativ kursvärdering via Sunet.
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Vid den formativa kursvärderingen framkom att de önskade mer övningar i hörförståelse, framstegstest
och en annan form av uttalsträning. Därutöver var studenterna nöjda med kursen.
I den formativa kursvärderingen visar sig studenterna positiva till kursen som helhet. Det framförs dock att
studenterna vill ha tydligare läsanvisningar rörande momentet Swedish Culture and Society.

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering
Lärarlaget är med tanke på omständigheterna mycket nöjda med kursens utformning och utfall. Specifikt
är lärarna nöjda med att det inte skapade några bekymmer med att kursen bytte lärare i mitten av terminen.
Den formativa kursvärderingen gav viktig information och därigenom kunde studenternas tillmötesgås.
Lärarna känner ett behov av att ha mer tydligt riktade frågor vid kursvärderingar för att kunna tolka resultaten bättre.
Analys
Kursen har en form som är tillfredsställande för både lärare och studenter. Lärarlaget ser fram emot att i
samma anda arbeta vidare med och utveckla kursen.
Åtgärdsplan
Här anges vilka förändringar som ska genomföras på kort och lång sikt samt tidplan. Om identifierade problem lämnas utan åtgärd ska detta motiveras.
Utveckla kursutvärderingarna för att få tydligare och mer precis information om kursens olika moment.
Studenterna kommer få tydligare läsinstruktioner rörande momentet Swedish Culture and Society.

Förslag till revidering av kursplan
Här lämnas förslag till eventuella revideringar i kursplanen med stöd i ovanstående värdering och åtgärdsplan.

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.

