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Sammanställning av kursvärderingar        HT13 

Kurser för lärarstudenter, Spanska I            Lärare: Vigdis Ahnfelt 

ESGL01   Kurserna ges via Adobe connect och på campus. 

 

Skriftlig språkfärdighet (7,5hp)  

Av 4 studenter har 2 svarat. Båda har lagt ned lika mycket tid på studierna, 30 – 40 timmar, 

och är lika nöjda på alla punkter förutom i 1 fall. Den ena anser att schemat är genomtänkt, 

den andra inte. Vidare instämmer den ena delvis i att kursen präglats av tillräckligt med 

lärarledda lektioner medan den andra inte alls håller med. Detta framgår också av 

nedanstående slutkommentarer:  

På frågan vad som har varit särskilt bra: 1) De få timmar som var lärarledd var alla mycket 

bra och givande. Önskar bara att de varit fler. 2) Att lektioner är obligatoriska, man håller 

igång bättre då.  Kompendiet. 

Beträffande förslag till förbättringar: 1) Det ges alldeles för få lärarledda lektioner flera 

sådana skulle förbättra och underlätta inlärningen.  

2) Tidsfördelningen - Lite mindre "intensiv vecka" och lite mer lektion extra in i själva kursen 

löpande..  Fast helst - Fler lektioner över huvud taget! Gramatica básica-boken - Den är 

verkligen inget för mig. För otydlig och RÖRIG. Kan ni inte ha ungefär som "obligatorisk 

Gramatica básica ELLER Spansk grammatik för univ."? Läraren kan ju bägge böcker och det 

kan inte vara svårt att lägga in instruktioner för bägge i studiehandleningen  och markera att 

en gäller för en och annan för annan. 

Det är knepigt att öka den lärarledda undervisningen eftersom det inte finns resurser för 

detta. Däremot, eftersom flera studenter har kommenterat att den intensiva veckan är lite 

för intensiv kommer jag att ta bort den till hösten och fördela dessa lektioner på hela 

läsperioden så att vissa veckor får 2 lektionspass i stället för nuvarande 1 pass.  

Boken Gramática básica kommer jag inte att byta ut. Den är oerhört lärorik både med 

avseende på teori och övningar. Allt förklaras på spanska, vilket också gynnar lärandet. Om 

studenterna vill använda sig av Fälts grammatik är de välkomna att göra det – den står i 

referenslitteraturen – men jag ser ingen anledning att ge dem studieanvisningar.   
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Modern spanskspråkig text (7,5hp) 

På denna kurs har 2 av 4 lärarstudenter svarat och även här framgår missnöje med för lite 

lärarledd undervisning och dessutom för få möjligheter att påverka undervisningen.  

I det första fallet hoppas jag det kan kännas bättre för studenterna ht14 när den intensiva 

veckan sprids ut på 2 lektioner under vissa veckor. I det andra fallet ska jag försöka ändra 

så att studenterna t.ex. får arbeta med texter de själva har valt. 

Slutkommentarer till vad som har varit särskilt bra lyder: Läraren. Tiden avsatt för 

diskussion har varit väldigt givande. Vigdis är lätt att förstå och hon är flexibel.  

Förslag till förbättringar: Mer tid till genomgång och reflektioner. Ofta räcker inte tiden till 

allt som ska gås igenom.  

De positiva kommentarerna värmer en skrumpen och trött lektorshjärna, alltid roligt med 

nöjda studenter. När det gäller förslag till förbättringar kan jag bara hålla med. Både 

studenter och lärare har problem med att tiden inte räcker till. 


