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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 

ENGL02 
Kursnamn 

Engelska II, lärarstuderande, campus 
Poäng 

30, hp 

Termin 

vt 2014  
 

Antal registrerade 
31 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

22226  

Kursansvarig 

Anna swärdh 

Examinator 

Åke Bergvall 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2014-09-10 

Antal svarande 

7 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Anna Swärdh  

Kursens styrkor enligt studenterna 

De sju svarande studenterna ger blandad respons. 
Klart positiva svar får frågor om litteraturens relevans; litteraturens begriplighet; kravnivå. De 
flest aövriga frågor fär aven de övervägande positiva svar. 
 
 
Under rubriken "Vad har varit särskilt bra?" skriver studenterna: 
Jag anser att allt varit upplagt på ett detaljerat sätt. Har fått mycket kunskaper för framtiden 
Litteraturen tycker jag personligen har varit riktigt bra! Jag har alltid älskat att läsa skönlitteratur 
men aldrig gjort det in på djupet som nu, vilket jag tycker är otroligt intressant och jag vill 
verkligen göra detta med mina framtida elever 
Litteratur seminarier och uppgifter 
Föreläsningarna inför vår VFU. Linda och Carina har varit grymma! 
Lärarna 
 

Kursens svagheter enligt studenterna 

 
De sju svarande studenterna ger blandad respons. 
Klart eller till stor del negativa svar får frågor om studenters möjlighet till inflytande; schemat; 
administrationen; variation av arbets- och undervisningsformer; att arbetsformerna underlättat 
lärandet. 
 
 
Under rubriken "Vad borde förbättras?"  är fyra studenter kritiska till delar av Lingvistikkursen. 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 



2(2) 

Tentamen upplevs som orättvist bedömd eller betygskriterierna upplevs som oklara. 
Förläsningstiden bör ökas, eller innehållet fokuseras, så att allt hinns med utan stress. Den 
pedagogiska arbetsuppgiften som görs för denna kurs upplevs som onödig eftersom liknande 
uppgift görs inom VFU:n. 
En allmän kommentar efterlyser fler föreläsningar och minder gruppaktiviteter. 
 
 
Under rubriken "Övriga synpunkter och kommentarer" skriver studenterna: 
I stort sätt så är alla lärarna riktigt bra i de olika delkurserna och det känns lite sorgligt att vissa 
av dem kommer man inte att ha i någon kurs 
igen. Tack för en riktigt bra termin! 
Närvaron på föreläsningarna hoppas jag tas bort snarast […] 
Bra med PowerPoint 

Analys av kursvärderingens resultat 

Det är svårt att sammanställa resultatet på ett rättvisande sätt, då flera fågor får positiva eller 
mycket positiva svar från ca 2/3 av studenterna medan två eller tre är negativa. De fria svaren 
ger viss vägledning i tolkningen av resultaten, men inte alltid.   

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 

- 

 
 
 

…………………………………………………….. 
Underskrift av prefekt eller motsvarande 


