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Kursens styrkor enligt studenterna
Informationen har varit klar och när den inte har varit det så har man snabbt fått svar på sina frågor.
Läraren - mycket positiv och engagerande! Mycket givande lektioner! Olika inlärningsmetoder, bra - blandning grupparbete, eget arbete.

Kursens svagheter enligt studenterna
Ett lektionstillfälle i veckan är alltför lite tid för att ingående gå in ordentligt på de moment som ska läras in. Vissa moment fick dessutom
stressas igenom just på grund av tidsbrist.
Klart och tydligt. (om vilka krav som gäller för kursen)
Annars har allt funkat bra, kommunikation lärare/student och student/student.
Lärorika och givande kurser överlag, inspirerande!
-Bra lärare, mkt engagerad och duktig! Synd att hon inte ges mer undervisningstid, det skulle vi studenter uppskatta och lära oss mer på. -Fler
lektionstillfällen. -Distans för sig - campus och lärare för sig. -Byta sal - salen med datorerna ej lämplig för muntlig språkfärdighet. -Mindre
material på Its Learning - bara det allra bästa och viktigaste på plattformen ur lärandeperspektiv.
Bäst med kursen var att på spanska och av en kompetent person få ta del av latinamerikanska förhållanden genom att läsa litteratur som berör
dessa länder. Något som ökar förståelsen i dagens samhälle länder emellan.
Kommentar om examinations former
Det har varit en bra balans. Tror dock på litteraturkursen att man behöver dra ner på det skriftliga och öka mängden litteratur för analys
/diskussion. Ibland blev känslan att det var mer en skrivkurs än en litteraturkurs. Annars mkt bra i övrigt!
Fick kanske mer en känsla, än en djupare förståelse, för de spansktalande ländernas litteratur, lite tid för diskussion och analys. Som sagts
tidigare, ett lektionstillfälle i veckan är alldeles för lite.
Arbetsinsatsen motsvarade heltidsstudier
Vore bättre att ha distansstudenterna för sig, ngt problematiskt med tekniken mm. Stundtals lade läraren ner mer energi/uppmärksamhet på
dem vilket fick oss som satt på plats att känna oss lite utanför...
Dock mkt material på its Learning; kanske kan reduceras litegrann - uppfattades som lite rörigt ibland.

Analys av kursvärderingens resultat
De flesta studenterna var nöjda med kursen enligt procentarna på själva underlaget och kommentarerna.
Tidsbrist, få lektioner-, samläsning också med lärarstudenterna. Det handlar tyvärr om tidigare problem som går
tyvärr inte att ändra på för mig som kursansvarig.
Planerade åtgärder
För att försöka komplettera på de ovanstående problemen erbjuds studenterna mer stöd i form av extra material på
its plattformen. Material som redan har reducerats en stor del under åren som har gått och efter studenternas
rekommendationer. Det handlar ju om universitets studier och tyvärr går, enligt min mening, inte att dra ner ännu
mer i kvantitet. Studenterna upplever mängden av material, extra material, inläsning, som mycket eller för mycket.
Jag har själv förklarat att det handlar om volontär inläsning.
Genomförda åtgärder
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?

Sammanställningen kommer at publiceras både på den gällande delkursen mapp på its
plattformen under HT13 samt den kommande HT14.
Övrigt

Tackar så mycket för era svar och feed-back!!Vi fortsätter att försöka göra vårt bäst för
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studenternas skull.
Gruppen bestod också av några studenter till som lämnade kursen på grund av bristande förkunskaper eller andra
privata skäl.
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