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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 

ESGA20 
Kursnamn 

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet 
Poäng 

7,5 hp 

Termin 

HT13  
 

Antal registrerade 
18 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

       

Kursansvarig 

Vigdis Ahnfelt 
Examinator 

Vigdis Ahnfelt 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

140127 

Antal svarande 

3 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Vigdis Ahnfelt  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Struktur, kursmaterial, läraren, att öva innan lektion och därefter gå igenom övningarna,  

Kursens svagheter enligt studenterna 

Att det skriftliga provet ska göras efter juluppehållet, grammatikboken är rörig, för lite tid. 
Studenterna har muntligt informerat om nackdelar med den intensiva veckan: så gott som 
omöjligt att ta till sig allt som gås igenom. 

Analys av kursvärderingens resultat 

Det är inte lätt att få studenter att fylla i kursvärderingen men de som har kommit in 
kommenteras här:  
För att få in så många lektioner som möjligt och för att fylla läsperioden lades provet till efter 
juluppehållet. Grammatikboken har tidigare varit på svenska OM spansk grammatik, den här 
gången är den både OM och PÅ spanska. Detta är positivt för lärandet. 

Planerade åtgärder 

Vi fortsätter längs den inslagna banan med grammatikbok på spanska. Vi kommer inte att ha 
någon intensiv vecka utan lägga lektionerna något tätare. När det gäller den skriftliga tentan 
återgår vi till tidigare upplägg med provdatum i december. En skriftlig, examinerande 
inlämningsuppgift läggs till. 

Genomförda åtgärder 

Planeringen lagd för HT14 enl ovan 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Kursvärderingen läggs ut på itslearning, även muntlig återkoppling till studentrepresentant på 
ämnesmöte 

Övrigt 

      

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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Underskrift av prefekt eller motsvarande 


