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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ENGL02d 
Kursnamn 

Engelska II, lärarstuderande, distans 
Poäng 

30, hp 

Termin 

vt 2014  
 

Antal registrerade 
9 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

22232  

Kursansvarig 

Anna swärdh 

Examinator 

Åke Bergvall 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2014-09-10 

Antal svarande 

2 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Anna Swärdh  

Kursens styrkor enligt studenterna 

De två svarande studenterna är övervägande positiva till kursen. 
 
 
Under rubriken "Vad har varit särskilt bra?" skriver de: 
Utbud av litteraturen, möjligheten att diskutera och således förstår bättre litteraturen och 
kursinnehållet 
Literaturkurserna, Anna Swärds och Åke Bergwalls  är toppen! 
Lingvistiken var också bra. 
 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Studentrena är mer kritiska till hur administrationen kring kursen fungerat; delvis till schemat; till 
möjligheten till inflytande; till kurslitteraturens relevans, begriplighet och behandling; 
 
 
Under rubriken "Vad borde förbättras?" skriver de: 
Seminarier fungerade inte alls bra pga svag insats från andra studenter. Det var tydligt från 
början av kursen att vissa studenter var ganska dålig att bidra till diskussioner under seminarier 
och därför påverkade det diskussionen på ett dåligt sätt 
Language History, obergriplig kurslitteratur, alldeles för tung läsning och vi har haft ett Adobe 
Connect meeting med Solveig. Annars har vi fått klara oss själva. 
 
Under rubriken "Övriga synpunkter och kommentarer": 
Anvisningarna till vfu-rapporten var väldigt krångliga och den administrativa sidan var svårt 
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angående den digitital portfolion. 
De har varit tungt efter VFU´n då det periodvis varit mycket och man ska hinna läsa böckerna, 
men även om man inte riktigt hunnit med så är litteraturdelen väldigt rolig, i kombination med 
Åkes del. 
 
  

Analys av kursvärderingens resultat 

Det är naturligtvis inte bra att adminiatrationen kring kursen upplevs fungera dåligt,  och 
speciellt för en distanskurs. Inte heller är det bra att studenter inte deltar aktivt på seminarier.   

Planerade åtgärder 

Jag kommer att ta upp resultatet av kursvärderingen med berörda lärare, och på Engelskans 
ämnesmöte för att diskutera möjliga åtgärder för förbättring. 

Genomförda åtgärder 

- 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Sammanställning publiceras på Itslearning. 

Övrigt 

- 
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