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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: Engelska för ämneslärare/distans 
Poäng 

30 hp 

Termin 

VT 2015  
 

Antal registrerade 
24 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

24239  

Kursansvarig 

Anna Swärdh 

Examinator 

Åke Bergvall 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

150915 

Antal svarande 

6 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Anna Swärdh  

Kursens styrkor enligt studenterna 

De sex svarande fördelar sig genomgående så att  två till fyra väljer  något av de två positiva 
svarsalternativen, och två till fyra de negativa. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Undantagen från ovanstående är några mer tydligt negativa svar: kursens innehåll har motsvarat 
förväntningarna; administration och kursupplägg; samarbetet mellan lärarna; inflytande över 
genomförandet av kursen; kurslitteraturens relevans och behandling; kunskap om betygskriterier; 
examinationsresultat inom tre veckor. 
 
I de fria kommentarerna efterlyser studenterna tydligare instruktioner speciellt för VFU-kursen; 
mer praktiska moment, mer VFU, mer teaching methodology. Information om att ett 
tentaresultat försenas bör meddelas. Informationom "obligatorisk" litteratur efterlyses. 

Analys av kursvärderingens resultat 

 Resultatet är blandad med övervikt mot negativa kommentarer. 

Planerade åtgärder 

 Resultatet diskuteras med berörda delar av kollegiet. 

Genomförda åtgärder 

Vid kursintroduktionen vt 15 gavs information om vilka böcker studenterna behöver skaffa i 
början av terminen. Eftersom inga böcker kan anses vara "obligatoriska" är denna sorts 
information svår att ge - vi anser att litteraturen behövs för att klara kursen. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Sammanställningen publiceras centralt på KaU:s hemsida. 

Övrigt 

      

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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