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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd1 och publicerad2 senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 

Kurskod 

ESGA10 

Kursnamn 

Muntlig språkfärdighet 

Poäng 

7,5 hp 

Termin 

HT14  

 

Antal registrerade 

15  

Typ av kurs 

  Campuskurs 

  Distanskurs 

 

Lärplattform 

  It’s learning 

  Adobe Connect 

Anmälningskod 

       

Kursansvarig 

Pilar Álvarez 

Examinator 

Pilar Álvarez 

 

Uppgifter om kursvärderingen 

Datum 

2014-11-12 

2014-11-29 

Antal svarande 

3 

Genomförande 

Survey&Rapport 

Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Pilar Álvarez  

Kursens styrkor enligt studenterna 

”Att träna att prata” 

”Variationen mellan teori och praktik har fungerat bra. Det var också nyttigt att prova på olika sorters muntliga 

framställningar.” 

 

Kursens svagheter enligt studenterna 

”Kanske vore det bra att ha mer tid för träning och konversera”. 

 

Muntlig utvärdering: 

I undervisningssituationen har distansstudenter svårt att se bilden, önskvärt är att det kunde finnas två kameror, 

en för läraren och en för tavlan. 

Analys av kursvärderingens resultat 
 
Studenterna var för det mesta nöjda med kursen. Åtgärderna som har vidtagits under den här terminen har gett 
resultat. Studenterna har inte upprepat kommentarer från tidigare terminer. 
Det enda rekommendation som finns kvar har tyvärr med antalet timmar vi har till förfoga för kursen. Vi har dock 
haft flera timmar än tidigare under den här terminen. Man har full förståelse för att studenterna skulle vilja ha flera 
undervisnings timmar. 
 
Vid den muntliga utvärderingen visade också studenterna att de var nöjda med kursen. 

Planerade åtgärder 

Vad gäller kameran och problem med att se lärarens ansikte har det tagits upp tidigare och vi försöker påverka 

ledningen om att mer resurser behövs. Att som distansstudent få se mer via Adobe gör att systemet överbelastas. 

Distans arbetar med distans och campus med campus för att undvika överbelastning och att systemet kraschar. 

Genomförda åtgärder 
 

                                                 
1 Diarieföring görs genom att skanna det underskrivna dokumentet och mejla det till diarie.hs@kau.se. 
2 Publicering görs via Inslaget A-Ö  Öka  Öka kurs  Ämne  Kurs  Kurstillfälle  Kursvärdering. 
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Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 
Sammanställningen kommer att läggas ut på its plattformen Ht14+ på HT15. 

Övrigt 
Det är alltid bra att få feedback från studenter. Tyvärr var det inte så många som svarade 3% (3/15). Tack för det!  

 
 
 

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


