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Sammanställning av kursvärdering  
   

 

Kurskod 

ESGB20 
Kursnamn 

Spanskamerika historia och kultur 
Poäng 

7,5hp 

TerminVT14  
 

Antal registrerade  
7 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 

Lärplattform 

  It’s learning 
Adobe Conect Anmälningskod 

Spanskamerika 
hist. o kult  

Kursansvarig 

Pilar Álvarez 

Examinator 

Pilar Álvarez 

Uppgifter om kursvärderingen 

Datum 
2014-03-21 
2014-04-18 

Antal svarande 
5 

Genomförande 
På dator 
På papper  
Muntligt 

Sammanställningen gjord av 
Pilar Álvarez  

Kursens styrkor enligt studenterna 
”Kursen har varit Över min förväntan! Engagerad lärare som verkligen kan sin sak, som dessutom kan 
förmedla kunskapen vidare. Det är roligt med sådana lärare. Jag har tidigare läst på ett annat universitet 
och där har ämnet blivit väldigt tråkigt. Här däremot väcktes intresset och lusten att lära.” 
”Fortsätt som nu. Jag tycker att läraren är bra, innehållet är bra, upplägget är bra och variationen är bra. 
Jag kommer definitivt att söka till Karlstads universitet till kommande spanskkurser.” 
”Jag upplever att kommunikationen har fungerat bra. När man har haft en fråga har den besvarats snabbt 
och bra.” 
”Jättebra upplägg där balansen verkligen har hittats. Hade inga inlämningsuppgifter, därav svaret inte 
alls.” 
Jag tycker att de frågor man fått av läraren har fått en att reflektera, mer än om man bara säger att något 
är "fel". 
Det bästa var läraren! Hon gjorde alla delar av kursen intressanta! Tack Pilar! 

Kursens svagheter enligt studenterna 
-För få lektioner, mer tid i grupp. 
”Jag tycker att kursen borde löpa under en hel termin,[…]” 
”Svårt att förstå vad som förväntades inför seminarierna och den muntliga redovisningen. Ville ha 
skriftliga instruktioner för den muntliga redovisningen.” 
Om det skulle gå att lägga in projektredovisningen till sista närträffen innan tenta, skulle avlasta 
arbetsbördan för studenten samt ge ett bättre resultat redovisningsmässigt. Det sämsta var 
kommunikationen mellan oss studenter. […] 

Analys av kursvärderingens resultat 
Det studenterna upplever som bristande är faktorer relaterade till antalet timmar som finns till delkursens 
förfoga.  
Vad gäller info om den muntliga redovisningen diskuteras i klassrummet upprepade gånger. Men vi 
kommer att tänka på det nästa kurs. 

Planerade åtgärder 
Se till om tidmöjligheter finns för att planera projekt redovisning vid et annat tillfälle. 

Genomförda åtgärder 
Samarbete med personal på teknik fronten (Adobe) har bidragit till en mycket bättre resultat 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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Infor läggs på hemsidan, på plattformen på respektive termin och info + på plattformen vid kommande 
termin. 

Övrigt 
 

 
 
 

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


