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 Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten                              Dnr: 

Studienämnden 

 

Sammanställning av kursvärdering (hel kurs) 
(gäller enbart fristående kurser, ej lärarutbildningskurser) 

 
Sammanställning av vårterminens kursvärderingar skall vara prefekt tillhanda  

senast 15 september, sammanställning för sommarkurser samt höstterminens  

kurser skall vara prefekt tillhanda senast 15 februari. 

 
 

Kursbenämning, högskolepoäng: 
Modern spanskspråkig text, 7,5 hp 

Kurskod: 
ESGA40 

Kursansvarig: 
Vigdis Ahnfelt 

Läsperiod, termin: 
HT12 

Examinator: 
      

Antal registrerade studenter: 
5 

Antal studenter som genomfört kursvärdering: 
2 

 

  Campuskurs 
 

  Distanskurs 

Lärplattform: 

  It´s learning 

 

 

 

  First Class 

 

  Ingen lärplattform 

Kursvärderingen 

genomfördes:  
  Skriftligt   Muntligt 

Datum för genomförande: 
2012-12-14 

Sammanställningen 

genomförd av: 
Vigdis Ahnfelt   

Åtgärder vidtagna sedan förra kursvärderingen: 
Intensiva veckan flyttad från terminsstart till kursstart andra läsperioden. Har gjort ett textkompendium med övningar och anvisningar 

som har fungerat som stöd för att skriva inlämningsuppgifter och diskutera texter på lektionstid 

 

RESULTAT 

Kursen styrkor: 
Inlämningsuppgifterna, förklaringarna 

Kursens svagheter: 
För lite tid, otydliga krav på vad som krävs för att bli godkänd, otydlig info om tidigare kursvärderingar, svår kurs om man endast har 

behörighetskravet steg 3 med sig i bagaget. 

Analys av kursvärderingens resultat: 
Tidigare kursvärderingar tas upp i början av kursen men tydligen hinner studenterna glömma bort detta när de får frågan i den egna 

kursvärderingen. 

Den begränsade lärarledda tiden är ett problem - tid behövs men resurser saknas!! 

Intressant att studenterna tar upp behörighetskravet, steg 3 för att komma in på universitetsstudierna. Vi kan inte sänka nivån på kursen 

men det är nog viktigt att göra klart för studenterna att kursen kräver en rejäl arbetsinsats. 

 

Planerade åtgärder: 
Tidigare kursvärderingar informeras muntligt vid kursstart, läggs sedan ut på itslearning. Efter halva kursen stämmer jag av med 

studenterna hur det går och kopplar till tidigare kursvärderingar.  

Tydlighet med vad som krävs för att bli godkänd - det räcker inte med att hänvisa till målen. 

Övrigt: 
Har alltid gillat den här kursen men måste försöka anpassa den så att den inte blir 'beroende' av den skriftliga språkfärdigheten. Tänker 

utveckla och förtydliga innehållet i kompendiet, lägga in texter som motsvarar de olika betygen så att studenterna får en konkret bild av 

hur det bör se ut.  


