
2009-01-22 

 

 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: 
Fonetik och språkvetenskap (6hp) 

Kurskod: 
ESGL03 

Kursansvarig: 
Vigdis Ahnfelt 

Läsperiod, termin: 
      

Examinator: 
Vigdis Ahnfelt 

Antal registrerade studenter: 
3 

Antal studenter som genomfört kursvärdering: 
1 

 

  Campuskurs 
 

  Distanskurs 

Lärplattform: 

  It´s learning 

 

 

 

  First Class 

 

  Ingen lärplattform 

Kursvärderingen 

genomfördes:  
  Skriftligt   Muntligt 

Datum för genomförande: 
140626 

Sammanställningen 

genomförd av: 
Vigdis Ahnfelt   

Åtgärder vidtagna sedan förra kursvärderingen: 
Förbättrat kompendiet, informerat tydligt om tidigare kursvärderingar 

 

RESULTAT 

Kursen styrkor: 
Alla 

Kursens svagheter: 
Inga 

Analys av kursvärderingens resultat: 
Studenten som har svarat verkar vara mycket nöjd på alla punkter. Glädjande! Men enligt den muntliga värderingen tyckte några 

studenter att det inte var bra att lägga kursen före VFU och tentamen efteråt. För mig som lärare har den här kursen blivit mycket 

inspirerande tack vara alla språkexempel i form av talad diskurs som jag har hittat på nätet och som vi analyserar på lektionen.  

Planerade åtgärder: 
Precis som när det gäller fristående studenter tänker jag försöka hitta en bok på spanska om spansk fonetik, gärna med didaktiska 

inslag. Målet är att lägga tentamen före VFU men det är ett mycket svårt pyssel… 

Övrigt: 
      



2009-01-22 

 

 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: 
Studier i målspråkslandet (VFU) 7,5hp 

Kurskod: 
ESGL03 

Kursansvarig: 
Vigdis Ahnfelt 

Läsperiod, termin: 
VT14 

Examinator: 
Vigdis Ahnfelt 

Antal registrerade studenter: 
4 

Antal studenter som genomfört kursvärdering: 
4 

 

  Campuskurs 
 

  Distanskurs 

Lärplattform: 

  It´s learning 

 

 

 

  First Class 

 

  Ingen lärplattform 

Kursvärderingen 

genomfördes:  
  Skriftligt   Muntligt 

Datum för genomförande: 
140626 

Sammanställningen 

genomförd av: 
Vigdis Ahnfelt   

Åtgärder vidtagna sedan förra kursvärderingen: 
Kursen läggs under samma period som fonetikkursen så att studenterna slipper läsa syntax och VFU under samma period. 

Informationen har skrivits fram tydligare sedan förra terminen 

 

RESULTAT 

Kursen styrkor: 
Studenterna har inte besvarat den skriftliga enkäten men under muntlig redovisning berättat att de har lärt sig oerhört mycket både om 

ämnesdidaktik och om ämnet. Enligt dem har vfu varit en mycket god blandning av teori och praktik som fått dem att mogna inför sitt 

kommande yrke 

Kursens svagheter: 
Otydliga anvisningar 

Analys av kursvärderingens resultat: 
BRA att studenterna uppskattar sin VFU. Två av dem gjorde sin praktik i Sverige, två i Spanien. De som har varit i Spanien har fått lära 

sig mer av vad man konkret ska göra i olika situationer i klassrumsundervisningen, de som har varit i Sverige har mer genomgående 

fått se hur skolan fungerar i vårt land. Synd att den nya lärarutbildningen endast ger 1 vfu-period inom ämnesstudierna.  

När det gäller anvisningarna kommer jag att formulera dem på ett enklare sätt. Problemet är att många moment inkluderas i kursen och 

därför har jag delvis förklarat och informerat så som man har gjort inom andra ämnen. 

Planerade åtgärder: 
Renodla anvisningarna 'efter eget huvud', både för kursens uppläggning och uppgifter 

Övrigt: 
      



2009-01-22 

 

 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: 
Syntax (9hp) 

Kurskod: 
ESGL03 

Kursansvarig: 
Vigdis Ahnfelt 

Läsperiod, termin: 
VT14 

Examinator: 
Vigdis Ahnfelt 

Antal registrerade studenter: 
3 

Antal studenter som genomfört kursvärdering: 
1 

 

  Campuskurs 
 

  Distanskurs 

Lärplattform: 

  It´s learning 

 

 

 

  First Class 

 

  Ingen lärplattform 

Kursvärderingen 

genomfördes:  
  Skriftligt   Muntligt 

Datum för genomförande: 
140425 

Sammanställningen 

genomförd av: 
Vigdis Ahnfelt   

Åtgärder vidtagna sedan förra kursvärderingen: 
Förbättrat kompendiet, informerat tydligt om tidigare kursvärderingar och lagt till didaktiska genomgångar enbart för lärarstudenter 

 

RESULTAT 

Kursen styrkor: 
Att läraren har besvarat frågor via mail och att tiden har utnyttjats mycket väl 

Kursens svagheter: 
För få lektioner och inte så många möjligheter att ställa frågor på lektionstid 

Analys av kursvärderingens resultat: 
Glädjande att studenten i stort är nöjd! Det stämmer att några studenter ställde många frågor via mail och ofta var de tidkrävande att 

besvara.  

Planerade åtgärder: 
På nästa kurs kommer jag att hänvisa alla till frågeforum på itslearning, dessutom ta upp vissa frågor på lektionstid utan att nämna vem 

som har ställt dem. På det sättet får alla tillgodogöra sig svaren. 

Övrigt: 
I den muntliga värderingen gavs mycket positiva reaktioner på de didaktiska genomgångarna. Det var inspirerande för mig som lärare 

och känns som väl investerad tid! 



Mall: Pilar Alvarez Sidan 1 2014-09-25 

Karlstads universitet 

Lärarutbildningsnämnden 

Sammanställning av kursvärdering    Dnr: 

 

Spanska Vt 14 
 
 

Spanska med didaktisk inriktning. 

Spanskamerika, kultur och 

samhällsförhållanden, och litteratur 7,5hp 

 

Kurskod: ESGL03 

Läsperiod: VT14 

 

Kursansvarig: Pilar 

Álvarez 

    

Examinator: PÁl     

Kursvärderingen 

genomfördes:  

Skriftlig      X  Muntlig X Datum för genomförandet:  

2013-03- 14- 2013-04-19 

Antal registrerade 

studenter: 6 

Antal examinerade: 

 3 

Antal som fick VG.  

3 

Antal som fick G:  

 

Antal som fick U:  

 

Total schemalagd tid och schemalagd tid för student: 

 

75 timmar 

Andel undervisning som utförts av disputerade lärare:  

100% 

 

Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra avdelningar (ange vilka avdelningar) 

 

Campus                Distans 

X                            X 

Lärplattform: 

It’s learning         Adobe Connect  First Class    Ingen lärplattform 

Sammanställningen genomförd av: 

PÁl 

 

RESULTAT 

Kursens styrkor: 
Övriga synpunkter och kommentarer 
”Jag är helnöjd med kursen. Engagerad och inspirerande lärare som hela tiden poängterar pedagogiska tips- det uppskattas jättemycket! 

Innehållet i kursen är intressant och spännande. Jag har bara positivt att säga om kursen.” 
 

Kursens svagheter:  

 

Analys av kursvärderingens resultat: 

De flesta studenter är nöjda med kursen. Kursinnehållet var relevant för deras kommande yrke. 

Planerade/vidtagna åtgärder: 

Det kommer att behövas mer tid med bara lärarstudenterna för att gå igenom informationen i samband med de skriftliga 

uppgifterna. 

Övrigt:  

 

Återföring till studentgruppen:  

Resultatet på utvärderingen kommer att publiceras som en fil på deras hemsida. 

De kommande lärarstudenterna på VT15  kommer också att få information om utvärderingen samt om  de vidtagna åtgärder 

som kommer att ske. 
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