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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 

ENGBG1 
Kursnamn 

Engelska II 
Poäng 

30 hp 

Termin 

HT14  
 

Antal registrerade 
10 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

24232  

Kursansvarig 

Anna Swärdh 

Examinator 

Åke Bergvall 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

150225 

Antal svarande 

3 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Anna Swärdh  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Tre studenter svarade, och de väljer ofta olika svarsalternativ, vilket försvårar analysen. Det 
övervägande intrycket är dock positivt. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

De frågor som ges en mer negativ utvärdering är: möjlighet till samarbete; examination som 
lärtillfälle 
 
En student kommenterar litteraturkursen: 
"Perhaps it would be wise to raise the difficulty level a tad on the literature course. 2 hand-ins 
and 1 home-exam is not enough if one considers 
the amount of hp attached to this course. The compulsory seminars in the literature course 
worked fine for those who had actually read the 
literature in question. The problem is that it seemed to work just as well for those who had not 
even opened the book. This problem can be 
solved by adding an extra hand-in assignment to each seminar. As it is now it seems as if 
attendance is enough to reach a passing grade." 
 

Analys av kursvärderingens resultat 

Det är näst intill omöjligt att dra några som helst slutsatser utifrån ett resultat baserat på tre 
svarande som sinsemellan grupperar sig så att flera svar fördelas jämnt mellan plika 
svarsalternativ.  
 

Planerade åtgärder 

En skriftlig salstentamen införs på litteraturkursen denna termin (vt 15). 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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Genomförda åtgärder 

En skriftlig salstentamen införs på litteraturkursen denna termin (vt 15) 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Sammanställningen publiceras centralt på KaU:s hemsida. 

Övrigt 

- 

 
 
Sammanställningen gjord av Godkänns för publicering 
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