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 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: 
Språkvetenskap 7,5hp 

Kurskod: 
ESGCC1 

Kursansvarig: 
Vigdis Ahnfelt 

Läsperiod, termin: 
HT12 

Examinator: 
Vigdis Ahnfelt 

Antal registrerade studenter: 
2 

Antal studenter som genomfört kursvärdering: 
1 

 

  Campuskurs 
 

  Distanskurs 

Lärplattform: 

  It´s learning 

 

 

 

  First Class 

 

  Ingen lärplattform 

Kursvärderingen 

genomfördes:  
  Skriftligt   Muntligt 

Datum för genomförande: 
2012-11-28 

Sammanställningen 

genomförd av: 
Vigdis Ahnfelt   

Åtgärder vidtagna sedan förra kursvärderingen: 
En kurs i språkvetenskap 7,5hp och en kurs i språkhistoria 7,5 har gjorts om till en kurs i språkvetenskap 7,5. Således har 

språkhistoriska orsaker till viktiga språkliga företeelser i nutida spanska bakats in i föreläsningarna. Tyngden i den omstrukturerade 

kursen ligger på språkvetenskap (6hp) och den språkhistoriska delen utgör 1,5 hp. Kompendium har tillkommit 

 

RESULTAT 

Kursen styrkor: 
Vissa lektioner fungerade bra, många intressanta frågeställningar 

Kursens svagheter: 
Inget minne av att tidigare kursvärderingar har tagits upp. Otydlighet kring vad som gäller för lärarstudenter och fristående. Relativt 

litet utrymme för språkhistorian. Tiden kan effektiviseras. 

Analys av kursvärderingens resultat: 
Vid tiden för kursvärdering har studenter svårt att minnas vad som har sagts vid första tillfället. Antagligen är detta orsaken till det 

negativa svaret på info om tidigare kursvärderingar  

 

Eftersom både fristående och lärarstudenter måste samläsa måste vi också informera båda kategorier. Därefter är det viktigt att varje 

"typ" av student tar del av den information som gäller just honom/henne.  

Det borde vara möjligt att omfördela innehållet så att kursen innehåller 3 hp språkhistoria o 4,5 hp språkvetenskap.  

Tiden måste effektiviseras. 

 

Planerade åtgärder: 
Efter info om tidigare kursvärderingar lägga ut dem på itslearning och återkoppla under kursens gång. 

Försöka omfördela innehållet enligt ovan och utveckla kurskompendiet därefter. 

Effektivisera tiden, i första hand genom att reda ut eventuella tekniska problem innan lektionen startar vid första kurstillfället. 

Övrigt: 
      


