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Anmälningskoder: 24412, 24413    

 

Antal registrerade studenter: 34 

 

Antal svarande: 7 

 

Genomförande: På dator 

 

Examinationsresultat (antal studenter): U 28/ G 1/ VG 5 

 

Schemalagd undervisningstid: 4-6 klt i veckan   

 

Övrig tjänsteplanerad tid för kursen: diskussionsseminarier samt examinerande seminarier i 

studiegrupper via Adobe Connect 

 

Andelen undervisning som utförts av disputerade lärare ca 30 % 

 

 

Korfattad sammanfattning av kursvärdering 
 

Studenternas syn på:  

 Lärandemål – Studenterna anser att lärandemålen uppfyllts samt att kursens innehåll i 

stort svarat mot deras förväntningar. 

 

 Examinationsformer: salstenta, individuella skriftliga examinationer vilka lämnades 

in via lärplattformen It´s Learning, examinerande seminarier, blogg, muntliga 

framställningar där en processorienterad arbetsgång använts. 

 

Studenterna anser att examinationsformerna har garanterat en likvärdig bedömning. 

 

 Forsningsanknytning – en majoritet av studenterna anser att aktuell forskning tagits 

upp i delkurserna via kurslitteratur, artiklar samt vetenskapliga rapporter. 
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 Progression – En majoritet av studenterna uppger att de har erövrat fördjupade 

teoretiska kunskaper, att de ha utvecklat sitt kritiska tänkande samt att de har fått en 

ökad kompetens för sitt kommande yrke. 

 

 

 Egna arbetsinatser och arbetsvillkor – Studenterna värderar att de i genomsnitt lagt 

ned 20 - 30 arbetstimmar per vecka på kursen.  

 

Studenterna har varit indelade i studiegrupper. Dessa har använts med varierande 

frekvens.   

 

 Kontakttid med lärarna – studenterna anser att lärarna varit anträffbara. 

 

 Variation av arbets- och undervisningsformer i kursen – Studenterna anser att 

arbets- och undervisningsformerna i delkurserna varierat men att de fått alldeles för få 

undervisningstimmar. 

 

 Önskemål – Delkursen Språkstruktur (grammatik) – skulle behöva fler 

undervisningstimmar i veckan då ämnesområdet ses som komplext.  

 

 Delkurserna Skriva och tala samt Språkvariation och språkförändring har fått varierad 

kritik. Delkursen Verksamhetsförlagd utbildning har upplevts som mycket givande. 

 

 Åtgärder – Ett möte med studentkårens studentombud, studentrepresentanter, Pia 

Berg samt Prefekt Jessica Eriksson ägde rum för att diskutera nedskärningarna i 

timmar per delkurs och speciellt i delkursen Språkstruktur (grammatik).       

Grammatikstudier upplevs generellt som komplext och studenterna lyfte detta som ett 

problem, då de i den delkursen anser sig behöva mer tid för t.ex. seminarier och 

laborationer.  

 

För att försöka åtgärda detta problem har Pia Berg fått i uppdrag att utveckla Blended 

Learning-konceptet (spela in poddar, filmer m.m.) för denna delkurs, för att på så sätt 

börja arbetet med att kunna frigöra timmar för seminarieverksamhet samt laborationer 

under udervisningspassen. 

 

Kursansvarig: Pia Berg Examinator: Lena Lötmarker 

Sammanställningen gjord av Pia Berg. 


