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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

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.
Students who actually get involved in this course and commit to their own English-language learning between
the optional Zoom meetings keep finding it useful, rewarding and inspiring, but since the distance version of
ENG AT1 relies less on team work than its ENG A1E equivalent, the challenge is to get everyone on board. The
waiting time for individual feedback was reduced overall, not least thanks to my colleague Ying Wang's
excellent and punctual contributions, but there's no room for complacency until each submission receives
comments within the promised four-week period while the course is still in progress (the final drafts were
graded within 48 hours).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
- Even higher priority will be given to marking and commenting on first drafts, regardless of overall workload.
- Three scheduled joint workshops (shared with the campus students) will be added on top of the optional
weekly Zoom gatherings.
- More emphasis will be put on the benefits of engaging in optional communication opportunities and the
importance of working actively and regularly to improve one's English language skills.

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

