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Kursrapport

Kurs(er)

Svenska II,  NS2031-21514-NOHI 30.0 hp
Nordiska språk och svensk språkhistoria,  NS2036-21515 7.5 hp
Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan,  NSGY31-21565-NORD 
30.0 hp
Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan,  NSGY32-21585-NORD 
30.0 hp

Termin:
VT21

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Nordiska språk och svensk språkhistoria-VT21 5793

Institution
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Publicerad:
2021-03-29

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
40

Antal svar
8

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_NS2031-NOHI_NS2036_NSGY31-NORD_NSGY32-
NORD_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Den här terminen har undervisningen på delkursen skett via Zoom p.g.a restriktionerna kring 
pandemin Covid 19. Vi har haft en ny lektor i Norska den här terminen. Efter önskemål från 
förra termines studenter förlängde vi skrivtiden på hemtentan med en timme.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/41fe685a-657c-4911-9058-493628de0974?#toolbar=1
https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/41fe685a-657c-4911-9058-493628de0974?#toolbar=1
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Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Studenterna är nöjda med delkursens innehåll och med examinationsformerna. Flera studenter 
skriver också att lärarna på delkursen var engagerade och att kursen var välstrukturerade och 
rolig.

Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Ett par studenter uppmärksammar att det var för kort tid mellan sista lektionen och tentamen. 
De upplevde att tiden för att plugga inför tentan var för kort.

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat

Kursansvarig lärare tycker att undervisningen har gått bra och har intrycket att studenterna är 
nöjda. Kursansvarig påpekar att examinationsformerna är komplicerade och väl många. I 
samband med undervisningen har även studenterna reagerat på det. I utvärderingen önskar en 
student tydligare instuderingsmaterial till tentamen.

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför 
kommande kurstillfällen

Kursansvarig lärare föreslår att de förväntade studieresultaten minskas och att 
examinationsformerna ses över. Arbete pågår, men kommer inte att vara färdigt förrän tidigast 
till vt 22.

Övriga kommentarer


	Kursrapport
	Kurs(er)
	Termin:
	Namn på kursplats i Athena:
	Institution
	Publicerad:
	Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
	Antal svar
	Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
	Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra kurstillfället
	Kursens styrkor enligt studenterna
	Kursens svagheter enligt studenterna
	Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av kursens genomförande och resultat
	Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen
	Övriga kommentarer


