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Kursrapport VT19 

LIN200 Lingvistik II, 30 hp, delkurs Morfologiska och syntaktiska strukturer 
LIN202 Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp 

1. Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: 

Inga formella förändringar har gjorts sedan förra kurstillfället. Som lärare lade jag vid det 
här kurstillfället större fokus på sådan återkoppling på inlämningsuppgifter som skulle hjälpa 
den enskilda studenten att utveckla sin analytiska förmåga och ta vara på de resurser som 
finns.  

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

Tyvärr är det statistiska underlaget ganska dåligt (7 svar av 23), men om vi utgår från att 
svaren är representativa, upplevdes kursen som intressant och relevant och som 
sammanhängande med och byggd på kunskaper tillägnade i föregående kurser (speciellt det 
som relaterade till morfologi). Flera praktiska färdigheter tränades upp, som att indentifiera 
och skaffa sig en förståelse för strukturer i ”främmande” språk och att glossa språkdata på 
ett konsekvent sätt. Examinationsformen (portfölj) upplevdes som relevant i förhållande till 
kursinnehållet.  

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

Nivån upplevdes som genomgående hög, med mycket ny terminologi att ta till sig under kort 
tid. Föreläsningarna och lärarens förklaringar hamnade stundtals på en nivå som var svår att 
ta till sig och skulle kunna förtydligas ytterligare genom fler konkreta exempel. 
Instruktionerna för examinationen hade kunnat vara tydligare, speciellt som 
examinationsformen i sig var helt ny för studenterna.  

4. Lärarnas analys av kursens genomförande: 

Kursen fortlöpte överlag på ett tillfredsställande sätt och examinationsresultatet visar på att 
studenterna till allra största delen tog till sig kunskaperna och övade upp viktiga färdigheter i 
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att analysera och argumentera utifrån språkliga data. Gruppen upplevdes som mycket 
engagerad och samarbetsvillig.    

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

Vi behöver ytterligare se över och förtydliga instruktionerna för portföljexaminationen. 
Kommunikationen mellan kursansvarig och den lärare som ansvarar för projektspråksdelen 
bör bli ännu tydligare så att det inte finns några tvetydigheter kring förväntningar på 
studenternas arbetsinsats. 
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