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RESULTAT
Kursen styrkor:
kursens innehåll, delkursen lärandemål (de teoretiska kunskaper, övning på den talade spanskan) arbetsvariation
"[…] kontakt med de andra eleverna."; "Vi har haft en fantastisk lärare som har gjort att man har glömt allt annat än spanska under de
timmar som har varit på lektion. Hon är en inspiration som gör att man tror att man kan klara allt."; " […] möjligheten till en lärare med
spanska som modersmål, med erfarenheter från språk, kultur och liknande från spansktalande länder."

Kursens svagheter:
Samläsning med distansstudenterna, blended learning , mer tydlighet på studiehandledningen, mycket information på its platformen
"Det har absolut INTE fungerat med blended learning! Tekniken har varit undermålig! Det kunde ha fungerat bättre. Jag förstår också
att man måste blanda kurserna för att kunna få tillräckligt med elever men att sitta framför en datorskärm och lära spanska är inte
optimalt! Det hindrar kommunikationen både för lärare och elever."
Plattformen: Adobbe connect har inte fungerat.
"Adobe Connect och Blended Learning har varit en plåga som tagit så mycket av vår lektionstid att det är bedrövligt. Man kan
konstatera att varken system eller blended learning fungerar i praktiken pga mycket dålig teknik. Det förstör undervisningen

Analys av kursvärderingens resultat:
Tar åt mig kommentar om oorganisationen på plattformen vad gäller länkar, tips etc. Svårt att hinna med att organisera allt material på
det bästa sättet .Syftet var att se till och komplettera med extra material (länkar, övningar) den förlorade tiden pga teknikens
problematik under delkursens lopp. Underlaget kommer att revideras och förbättra själva uppläggningen.

Planerade/vidtagna åtgärder:
Dela på obligatoriska övningar och extra övningar på its plattformen. Tekniken (Adobe connect, datasalen) ses över.

Övrigt:
Kursen samläses för första ggn med lärarstudenter distans. Detta har upplevts av studenterna på Campus som problematiskt. Att
tekniken strulade hjälpte inte heller att hantera undervisningens villkor för alla. Vi strävar efter att förbättra läget inför kommande
kurser.
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