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Kursrapport

Kurs(er)

Läs- och skrivinlärning - ULV,  US961U-69074 7.5 hp

Termin:
VT21

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Läs- och skrivinlärning Helfart- ULV-VT21 6256

Institution
Institutionen för språkdidaktik

Publicerad:
2021-04-08

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
65

Antal svar
23

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_US961U_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Litteraturlistan har reviderats. Ett seminarium för repetition inför examinationen har införts, 
liksom en öppen frågestund med kursansvarig varje vecka.

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

Ämnesinnehållet och undervisningen gav goda förutsättningar att nå de förväntade 
studieresultaten, duktiga lärare, intressant litteratur. Frågestunden varje vecka.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/490153c7-22d6-4f05-9237-27dfa81b6f19?#toolbar=1
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Den skriftliga examinationen stressade, tiden var för kort. Mängden kurslitteratur är för stor. För 
lite tid under seminarier att ställa frågor. Lässchemat: Kurslitteraturen kunde tydligare kopplas 
till det aktuella seminariet.

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

Stoffmängden är stor, tiden kort. Studenterna upplever stor stress då kursen är så intensiv. 
Orsakerna till att många studenter inte blir godkända i examinationerna är främst språkliga.

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

Studenterna behöver främst stöd innan de går kursen, och planeringen av stödåtgärder har 
inletts under VT21.

Övriga kommentarer

Kursen upplevs som givande men krävande - för mycket på för kort tid
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