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Sammanställning av kursvärdering  
   

 

Kurskod 

ESGB20 
Kursnamn 

Spanskamerika historia och kultur 
Poäng 

7,5hp 

TerminVT15  
 

Antal registrerade  
6 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 

Lärplattform 

  It’s learning 
Adobe Conect Anmälningskod 

Spanskamerika 
hist. o kult  

Kursansvarig 

Pilar Álvarez 

Examinator 

Pilar Álvarez 

Uppgifter om kursvärderingen 

Datum 
2015-04-13 
2015-05-15 

Antal svarande 
4 

Genomförande 
På dator (S&R) 
På papper  
Muntligt 

Sammanställningen gjord av 
Pilar Álvarez  

Kursens styrkor enligt studenterna 
“Mycket professionell lärare” /”En bra lärare” /”Mycket bra information” 
”Det mest intressanta med kursen var strävan att med hjälp av historien förklara dagens skeenden i 
Latinamerika. Det var också mycket nyttigt att vi varje vecka uppmanades läsa och reflektera över nyheter 
från regionen då det dels var intressant i sig självt men också gjorde att man fick en större förståelse för 
det som stod i kurslitteraturen och togs upp under seminarierna”. 

Kursens svagheter enligt studenterna 
”Jag skulle vilja att ni väljer flera veckor för kursen. Literraturen och kursen är otroligt bra och man lär sig 
mycket men det hade varit bra om man har mer tid för att läsa kursen”. 
”Kursboken är bra skriven, men mycket politiskt färgad”.[..] ”indelningen i grupper ganska rörig och 
kanske skulle man kunna fundera på möjliga åtgärder (skriftliga påminnelser, användning av forum, etc.) 
för att skapa ökad tydlighet och därmed underlätta indelningen - speciellt för studenter på distans”. 

Analys av kursvärderingens resultat 
Det studenterna upplever som bristande är faktorer relaterade till antalet timmar som finns till delkursens 
förfoga.  
Studenterna har/erbjuds på all frihet i världen för att framställa sina åsikter, ta ställning vad gäller kursens 
innehåll samt ta en kritisk ställning över de möjliga politiska uppfattningar om historiska händelser och 
kultur uttryck som tas upp under kursens gång. 
Strukturering/indelning i grupperna beror också på när studenterna börjar på kursen. Svårt för några att 
sätta sig in i systemet från början. Alla de föreslagna åtgärderna har redan varit en del av informationen.  

Planerade åtgärder 
Möjligen förtydliga ännu mer informationen om gruppindelning på plattformen. 

Genomförda åtgärder 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? Infor läggs på hemsidan, på plattformen på respektive 
termin och info + på plattformen vid kommande termin. 

Övrigt 
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Underskrift av prefekt eller motsvarande 
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