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Kursrapport VT20 för kurs som gick HT19 

Mejla ifylld kursrapport samt kursvärderingen till studierektor. Delge även studenterna på 
kursen genom att lägga upp kursrapporten samt kursvärderingen på kursplatsen på Mondo. 
Deadline för vårens kurser: 1 september. 

Nytt för VT19 är att denna kursrapport och den kvantitativa delen av kursvärderingen ska 
läggas upp på institutionens webbplats samt delges Utbildningsberedningen. Kursrapporten 
arkiveras tillsammans med den fullständiga kursvärderingen.  

Kursens namn: Lingvistiska forskningsfrågor LIN504 

Lärare: Ljuba Veselinova 

1. Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: 

Vid förra kurstillfället urvalet av artiklar handlade mest om areallingvistik och 
grammatikalisering. Vid kurstillfället HT19 valde jag ut artiklar som handlar mest om tempus, 
aspekt och fasmarkörer. Detta för att ge studeterna en breddare syn på hur tid och 
händelseförlopp uttrycks i språk dels för att följa studenternas egna önskemål att diskutera 
ämnen som t ex faser i en handling som vanligtvis inte tas upp inom ramen för andra kurser. 

2. Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fristextsvar på enkäten samt ev. övrig utvärdering under kursens gång): 

Det är 6 studenter som var registrerade på kursen. Kursutvärderingen fylldes in av enbart 2 
studenter så det är svårt att se det som statistiskt relevant resultat. Studenterna som ändå fyllde 
i är nöjda med övningen att läsa och sammanfatta flera lingvistiska texter av olika slag, dvs de 
har fått mer insikt i utvecklingen av sin lästeknik och informationbearbeting vilket är den 
främsta målsättningen med kursen. 

3. Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fristextsvar på enkäten samt ev. övrig utvärdering under kursens gång): 

En student klågade på att inlämningstider hade flyttats några gånger under kursen; samma 
student erkände att dess ändringar hade skett följande studenternas egna önskemål då flera i 
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gruppen gick en annan kurs också och tiderna för inlämningsuppfterna föll när inpå varandra. 
Samma student klågade också på att uppgifterna har ändrats under kursens gång dvs vissa 
gånger har studenterna fått skriva sammanfattningar av olika längder och andra gånger mer 
krävande referat för vilka uppgiften har varit att inte enbart sammanfatta innehållet av 
specifika artiklar utan också resonera kritiskt om det och koppla det egna resonemanget till 
specifika teoretiska ramverk eller datamänger. 

4. Lärarnas analys av kursens genomförande: 

Som angett ovan det var 6 studenter som var registrerade på kursen och 5 av dem avslutade 
kursen. Detta tyder på att studenterna var engagerade, uppgifterna begripliga och 
genomförbara. Som lärare upplevde jag att deltagarna var duktiga och väldigt motiverade. De 
läste det de skulle läsa och de flesta lämnade in sina inlämningsuppgifter i tid. Diskussionerna 
i klassrummet var väldigt givande.  

5. Slutsatser samt förslag till förändringar för att utveckla kursen: 

-- Fokus kring ett visst ämne var bra och tänker välja ett sådant igen under nästa omgång. Det 
skulle hjälpa att veta på ett tidigt stadium vilka studenter som kommer att gå kursen för att 
välja ämne som både bidrar till bredninga av deras kunskaper och ändå faller inom ramen för 
deras intressen samt förbereder för uppsatsarbetet. 

-- Tydliggörande från början att inlämningsuppgifterna kommer att variera i omfång 

-- Flytta inte på inlämningstider även om detta följer studenternas önskemål. Detta skapar ett 
intyck av oordning vilket är helt onödigt. 
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