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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.

Majoriteten av respondenterna säger sig vara nöjda med kursen i viss utsträckning, samtidigt som majoriteten
säger sig ha lagt ned runt 40 timmar per vecka å sina studier. 

I frisvaren framkommer viss kritik mot delkursen Language Acquisition in Theory and Practice, bl a när det
gäller upplägg och struktur. Respondenterna efterfrågade mer tydlighet i upplägg och möten samt en översyn
av examinationerna. Kommentar: berörd lärare arbetar med att vidareutveckla kursen.

Många respondenter säger sig ha varit nöjda med delkursen Sounds and Syntax och dess upplägg. Framför allt
lyfts uttalsdelen och dess lärare fram som föredömlig. På grammatikdelen upplevde vissa studenter stress
under mötena, vilket kommer åtgärdas till nästa gång genom att arbetsbladet kortas ned.

Några respondenter skriver att de önskar att delkurserna ska ligga efter varandra istället för parallellt.
Upplägget har dock en pedagogisk poäng, eftersom innehållet i delkursen Sounds and Structures tar tid att
smälta och öva på.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Language Acquisition in Theory and Practice: läraren arbetar med att vidareutveckla kursen.
Sounds and Syntax: arbetsbladen på grammatikdelen kommer att kortas ned.

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


