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1. Beskrivning av ev förändringar sedan förra kurstillfället:  

Delkursens lärarsammansättning förändrades inför höstens omgång. Istället för Lisa Gustavsson, så 
medverkade Francisco Lacerda. Därutöver så hade vi gjort en mindre omstrukturering av kursens 
moment för att bättre följa kursens benämning och innehåll. Precis som för alla andra kurser på 
första terminen så gavs kursen på distans via ZOOM. Francisco använde till stor del förinspelade 
sammanfattningar och presentationer. Henrik använde ppts och spelade in föreläsningarna under 
lektionstid och lade sedan upp dessa på Athena.     

2. Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fritextsvar på enkäten samt ev övrig utvärdering under kursens gång): 

Tre (3) kursdeltagare svarade på enkäten. Dessa hade ett neutralt helhetsintryck av kursen då alla 
gav den tre stjärnor. Någon deltagare uppskattade föreläsarnas entusiasm och någon tyckte att 
kursen hade ett mastigt innehåll. 

3. Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fritextsvar på enkäten samt ev övrig utvärdering under kursens gång): 

Tre (3) kursdeltagare svarade som sagt på enkäten. De verkar ha upplevt kursen som innehållsrik 
men svår att ta till sig. Någon efterfrågade mer föreläsningsanteckningar och en annan ville att 
kursen skulle handla mer om svenskans utveckling(?).  

4. Lärarnas analys av kursens genomförande: 

Distansundervisningen fungerade bättre än förväntat med ganska högt studentdeltagande. 
Resultaten på tentorna visar att studenterna har tagit till sig kursen då endast en liten del av de som 
skrev tentan blev underkända. Frasses medverkan på kursen förändrade såklart framställan av hans 
delmoment. Sammantaget verkar denna ha fungerat bra. 

5. Slutsatser samt förslag till förändringar för att utveckla kursen: 

De strukturella förändringar som gjordes inför höstens kursomgång har fungerat bra och kommer att 
bibehållas inför nästa kursomgång. Förhoppningen är såklart att nästa omgång inte behöver ges på 
distans.  


