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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 6

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
-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.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-11

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Svenska - ett andraspråk, 7.5 hp (S2GA04)
Kursansvarig: Pernilla Olsson





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.

Underlag för utvärdering finns även i pappersform. 9 st utvärderingar lämnades in under sista campusträffen och det
framkom att: 
- majoriteten anser att kursen till hög grad motsvarade deras förväntningar. Den upplevs som mycket bra och givande.
Några upplever den som svårare än förväntat. 
- till största del upplever studenterna att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa att de har lärt sig
det som uttrycks i kursens lärandemål
- Informationen från kursens lärare har varit bra och de flesta uppmärksammar tydlig struktur som något positivt. 
- Strukturen på kurssidan på Canvas upplevde många studenter som mycket bra. 
- Kurslitteraturen upplevdes av de flesta som bra och relevant. Någon svarade att Bolander är svår att förstå. Det uppstod
även förvirring kring en av kursböckerna som getts ut i annan upplaga så att flera av studenterna fått fel bok. Angivelserna i
momentschemat stämde således inte översen med den nyare upplagan. 
-Campus-lektionerna lyftes fram som mycket bra. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- litteraturlistan kommer att uppdateras så att de senaste upplagorna finns med. Ny upplaga från 2019 så det har således
inte varit relevant förrän nu.

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


