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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ESGCC2 
Kursnamn 

SPANSKA III: Spanspråkig litteraturteori,litteraturhistoria, 
historia och kultur  

Poäng 

7,5 hp 

Termin 

HT13  
 

Antal registrerade 
7 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

ESGCC2  

Kursansvarig 

Pilar Álvarez 

Examinator 

Pilar Álvarez 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2014-01-21 

Antal svarande 

3 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Pilar Álvarez  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Flexibel lärare angående examinationsform.  
Det bästa har varit att få studera litteratur från 1500- och 1600-talet och samtidigt studera de 
historiska händelser.  
Som alltid med kurser ärtiden en bristvara. 
Bästa: a) gruppdiskussionerna b) att vi fick göra ett didaktiskarbete istället för en salstenta. 
Arbetet upplevdes som mer givande för mig somlärare. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Kursen borde ha flera timmar. 
En student svarade "inte alls" på frågan om kursen i något avseende bidragit till att utveckla din 
förmåga att läsa, analysera, reflektera, argumentera, tolka, se samband eller första andra 
kulturyttringar i ett nytt perspektiv? 

Analys av kursvärderingens resultat 

Gruppen bestod av 5 aktiva studenter. Fyra av dem var lärarstudenter. Balansen i undervisningen 
tog hänsyn till denna uppläggning. Sammanstälningen baseras på det elektroniska svaret  vi fick 
av 3 studenter. Under den sista examniations närträff gjorde vi en muntlig utvärdering. 
100% anser att kursen har överlagt varit bra. 100% anser också att kursinnehållet har varit 
relevant för mderas kommande yrke(se rapporten). 
 
Studenterna erbjuds vid kursensstart samt under kursens lopp möjligheten att påverka 
planeringen (den preliminära specifika studiehandledningen introduceras på plattformen i god 
tid), uppläggningen, komma med förslag , rekommendationer på hur de anser delkursen skulle 
bli mer effetiv efter deras förväntnigar. Tyvärr denna sorts svar har inte dykt upp under kursens 
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gång och inte heller på den sista träffen. 
 

Planerade åtgärder 

Förtydliga för studenterna om deras möjlighet att komma med förslag och vad de anser är 
lämpligast för att de skall nå lärandemålen.  

Genomförda åtgärder 

De tidigare genomföra åtgärder-inrapporterade vid tidigare sammanst. (HT12) visar resultat. 
Inga kommentarer ang. datum för tenta. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Sammanställning läggs på respektive delkurs på itsplattformen samt på underlaget inför 
kommande delkurs (HT14) 

Övrigt 

      

 
 
 

…………………………………………………….. 
Underskrift av prefekt eller motsvarande 


