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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: LIM006 Språket i bruk, 7,5 hp 

1. Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället:  

Lärargruppen var förändrad till höstens kursomgång. Henrik Liljegren medverkade istället för 
Pernilla Hallonsten Halling. Litteraturen var dock densamma. Kursens upplägg och 
utformning var också identisk med föregående års kurs.  

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 och 4 från 77% av 
svaranden som var 13 till antalet. Kursen upplevs som intressant och lärorik, med relevanta 
ämnen och frågeställningar. Lärarnas insatser får också beröm. 

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

Kursen upplevs av en del studenter som alltför omfattande och svåröverskådlig. Det finns 
också synpunkter på examinationen som alltför krävande. En del tycker att för stor del av 
kursen går till studentpresentationer och alla tycker inte om kursboken.  

4. Lärarnas analys av kursens genomförande: 

Kursen fungerar väldigt väl, något som tydligt går att utläsa i studenternas återkoppling via 
kursutvärderingen. Genomströmningen på kursen är fortsatt god och närvaron på 
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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: 

Kursen är krävande i flera avseenden. Den är ganska tung att administrera på grund av antalet 
deltagare och på grund av examinationsformen (portfölj). Kursen rymmer också många 
kurstillfällen eftersom alla kursdeltagare gör en muntlig presentation inför studentgruppen. 
Kursboken är också omfattande, men den ger en god orientering i ämnet och det skulle vara 
svårt att ersätta den, tror jag. En utmaning för kursansvarig och lärare på kursen är att betona 
genomgripande teman och hur teorier och begrepp hänger ihop. Diskursstudier är 
mångfacetterade och betonar olika aspekter av samtal och interaktion, men alla delar är inte 
lika viktiga och en del av utmaningen består i att lyfta fram de viktigaste begreppen och 
teorierna för att synliggöra befintliga sammanhang.  
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