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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Översyn av anvisningar för examinerande moment och av möjligheter till ökad rättsäkerhet vid examinerande
seminarium.
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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.

Kursvärderingen indikerar att studenterna över lag är nöjda med kursupplägg och läraktiviteter, examinationsformer samt
bemötande. Av de fria kommentarerna och delkursutvärderingar framkommer dock ett par kritiska synpunkter kring
arbetsformer under lektionstid som inneburit mer av icke-traditionellt, studentaktivt upplägg, de inspelade föreläsningarnas
kvalité, kursstruktur samt examinationsuppgifternas omfattning och instruktioner. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Dk 1: Jobba vidare med att förtydliga och understryka vikten av de formella kraven på skriftliga inlämningsuppgifter. Lägga
in en referatövningsuppgift med kamratrespons. Lägga ut inspelade föreläsningar även i campuskursen så att
undervisningstid kan ägnas åt mer studentaktiva arbetsformer och återkoppling under kursens gång. 
Dk 2: Fler kortare inspelade genomgångar av olika avgränsade moment. Tydligare struktur och koppling mellan
inspelningar, lektioner, övningar och uppgifter i kursen som helhet. Undersöka möjligheten att tillsammans med sv
producera ett antal preparandgrammatikgenomgångar för de som har
otillräckliga förkunskaper.
Dk 3: Se över möjligheten att förlägga seminariet tidigare i kursen för att om möjligt sprida ut de examinerande momenten
något.
Dk 4: Översyn av kursstruktur. Översyn av provkoder/ fördelning av högskolepoäng på de olika examinerande momenten
samt hur de olika examinationerna graderas (U/G resp U/G/VG).

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


