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PUBLICERAD KURSANALYS
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Svenska med didaktisk inriktning 1, 30.0 hp (SVGL01)
Kursansvarig: Morten Feldtfos Thomsen





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Överlag ses betydlig variation i studenternas bedömning av kursens upplägg och dess fungerande som ett
stöd för att nå kursens lärandemål. Detta ses av att det finns en relativ jämn svarfördelning på fråga #1, dock
med en svag positiv tendens. Dock måste det bemärkas att 3 av 6 studenter har svarat antingen C eller D. På
fråga 2 ses samma variation i bedömningen av huruvida kursens examinerande moment har get studenterna
möjlighet att visa att dom har lärt det som är angivet i kursens lärandemål. På fråga 3 ses igen variation i
mängden av arbetstimmar; en enkelt student har lagt mer än 40 timmar per vecka, och 2 mindre än 20
timmar. På fråga 4 ses igen stor variation. Generellt har 3 svarat positivt, medan 3 har svarat negativt. 

Under övriga kommentarer finns kritik av mängden av litteratur på delkurs 1 och 2 samt av otydliga
uppgiftsbeskrivningar. Det finns också en del studenter som önskar fler didaktiska inslag och moment i
undervisningen. En enkel student kritiserar lärarnas bemötande i detta hänseende. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ett central förslag är att få in didaktikken mer tydligt och explicit på hela kursen. Detta arbeta är undervägs
och förväntas genomfört vt2021. Re: kritik av mängden av litteratur på delkurs 1 och 2 är ett förslag att på
kommande ämneskollegium diskutera huruvida litteraturlistan eventuellt skall revideras.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


