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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 

ENGAG1 
Kursnamn 

Engelska I 
Poäng 

30 hp 

Termin 

VT 2015  
 

Antal registrerade 
42 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

24062  

Kursansvarig 

Anna Swärdh 

Examinator 

Magnus Ullén 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

150915 

Antal svarande 

7 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Anna Swärdh  

Kursens styrkor enligt studenterna 

De tre svarande ger övervägande positiva svar, där en majoritet av studenterna väljer de två 
positiva svarsalternativen. 
 
I de fria kommentarerna är studenterna mycket positiva till lärarna och deras tillgänglighet; 
föreläsningarna i grammatik och fonologi; kursupplägg och blandade undervisnings- och 
lärformer; tentornas utformning och nivå. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Undantagen från ovanstående är några mer svar där majoriteten hamnar på den negativa sidan: 
Kunskap omkrav; administration och schema; information från kursledare och lärare; inflytande 
över genomförandet av kursen; kurslitteraturens behandling. 
 
I de fria kommentarerna rörande saker som kan förbättras nämner studenterna:  många små 
moment tar stor plats / vissa kurser är korta; information kring vissa moment har varit oklar och 
vissa instruktioner har varit oklara eller förvirrande.   

Analys av kursvärderingens resultat 

 Resultatet är övervägande positivt, och den kritik som ges i de fria kommentarerna är relativt 
specifik och kommer att tas upp med berörda lärare. 
 
Följande kommentar beskriver säkert flera nya studenters upplevelse av Engelska I, och gjorde 
mig glad: 
"En väldigt rolig, men samtidigt ganska kämpig kurs att ta sig igenom. Jag startade den här 
kursen i tron att det skulle vara ganska smidigt och bara att hänga på, men den visade sig ta 
mycket mer tid än vad jag trott. Dock är jag glad att det var så, för behöver man inte kämpa lite, 
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så lär man sig inget nytt. Så samtidigt som kursen har gjort mig halvt panikslagen mellan varven 
(tenta-perioderna) så har den även fått mig att förstå fler aspekter av det engelska språket och 
fått mig att vilja fortsätta jobba på min engelska." 
  

Planerade åtgärder 

 Resultatet diskuteras med berörda delar av kollegiet; delar av denna värdering kommer att 
användas vid kommande kursintroduktioner. 

Genomförda åtgärder 

- 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Sammanställningen publiceras centralt på KaU:s hemsida. 

Övrigt 
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