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Kursrapport HT19 

Mejla ifylld kursrapport samt kursvärderingen till studierektor. Delge även studenterna på 
kursen genom att lägga upp kursrapporten samt kursvärderingen på kursplatsen på Mondo. 

Nytt för HT19 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: LIN133 Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp; LIN130 dk 
Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp 

1. Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället:  

Lärargruppen förändrades till årets kursomgång. Henrik Bergqvist och Lisa Gustavsson var 
själva ansvariga för all undervisning utan inhopp/medverkan av andra kollegor, som tidigare 
år då t.ex. Julia Uddén, Petter Kallioinen och Iris-Corinna Schwarz har medverkat. 
Litteraturen ändrades dock inte p.g.a. detta. Årets kursomgång inkluderade även ett 
studiebesök på SUBIC, där studentgruppen fick en introduktion till centret och de verktyg 
som det rymmer. Det blev mycket uppskattat. 

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

Den övergripande upplevelsen av kursen är mycket positiv med betyg 5 från samtliga svar. De 
svarande var dock endast 3 till antalet. Kursen upplevs som varierad och spännande, med 
många intressanta ämnen och frågeställningar. 

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

En svarande kommenterade att kursen var ”brokig” och det är något som vi avser råda bot på 
inför höstens kursomgång. Kursen innehåller också många begrepp, tyckte en student. Det kan 
vi dock inte göra så mycket åt. 

4. Lärarnas analys av kursens genomförande: 
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Kursen fungerar väldigt väl, något som tydligt går att utläsa i studenternas återkoppling via 
kursutvärderingen. Genomströmningen på kursen är fortsatt god och närvaron på 
kurstillfällena är hög. Kursen är rolig att ge och den berör ämnen som lärargruppen är 
engagerade i. 

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

Inför höstens kursomgång har vi föreslagit genomgripande förändringar i kursens upplägg. 
Idén är att låta kursens benämning och inriktning få större påverkan på dess utformning än 
tidigare. Istället för att låta ett antal pop-frågor strukturera föreläsningarna och deras inbördes 
ordning, så låter vi begreppen ”evolution”, ”utveckling” och ”variation” styra innehåll och 
format. En uppdatering av litteraturen kommer också göras. 
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