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Muntlig  
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Vid den muntliga utvärdering som jag hade av delkurs 1 
framgick att studenterna var nöjda med seminarier och 
workshops i Tala-spåret. Dessa seminarier hade gett mycket 
när det gäller att våga prata i en grupp men också att lära 
känna andra studenter. De hade dock efterfrågat tillfällen då 
hela programgruppen samlades.  
Den kritik som framfördes var att kursen blev splittrad med 
två spår som gick in i varandra: Språkbadet och övriga kursen. 
Det var alltför många olika moment att hålla ordning på. Här 
fanns en massiv kritik från studenterna. De framförde också 
kritik mot att material som tester etc på Språkbadet lades ut 
alltför sent. Likaså riktades kritik mot att det var svårt att 
ladda upp examinationen Diskuterande text om man försökte 
göra det under de sista 10 minuterna. En student efterfrågade 
mer tid för denna examination, 4 timmar var för kort då det 
blev stressande. 
Medan studenterna uppskattade seminarierna tyckte de att det 
var alltför många papers till seminarier att skriva i kursen, 
papers som sedan upprepades i de två hemtentorna. 
Intervjuuppgiften, vilken sammanfattades i ett paper, var de 
dock nöjda med. Det hade varit lärorikt att intervjua 
yrkesverksamma pedagoger om yrkesrollen, och sedan 
kommunicera de olika erfarenheterna på det gemensamma 
seminariet. 
 
Sammanfattningsvis var studenterna mest kritiska mot att 
kursen blev rörig med alltför många olika moment som var 
svåra att hålla reda på. De hade önskat att Språkbadet låg 
först. En annan kritik som studenterna var eniga om var att det 
är för många papers i kursen. Det blir stressigt att hinna med. 



 
Tillsammans med min kollega som under hösten vikarierat i 
kursen har vi diskuterat utformningen av papers till 
seminarierna. Vi tycker att de behöver ha en bättre 
frågeställning, mer tematiskt inriktade. Utformningen ligger 
kvar sedan tidigare lärare i kursen, detta kan definitivt 
förbättras. 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Vid mittutvärderingen framfördes kritiken mot att det var två 
spår i kursen, se ovan. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Jag ser studenternas kritik vad gäller att kursen blir rörig med 
två spår som relevant. Jag vill lyfta detta i ett gemensamt möte 
mellan kursansvariga och studierektorer. Att ha Språkbadet 
separat vore bättre, förslagsvis inledningsvis. Jag anser också 
att vissa inslag kan strykas, som workshop i 
studiegruppsarbete och vissa tester etc i Tala-spåret, för att 
minska arbetsbördan. Utformning av teman för papers till 
seminarier behöver också ses över, se ovan. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Se ovan. Jag har inga kommentarer på litteratur. 

Övrigt   
 


