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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 

ENGL02d 
Kursnamn 

Engelska I 
Poäng 

30 hp 

Termin 

vt 2013  
 

Antal registrerade 
17 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

20226  

Kursansvarig 

Anna Swärdh 

Examinator 

Åke Bergvall 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

130912 

Antal svarande 

7 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Anna Swärdh  

Kursens styrkor enligt studenterna 

De sju svarande har stor spridning i sina svar, men vissa områden urskiljer sig som mer positiva:  
måluppfyllelse, förväntningar motsvarade, kunskap om krav, relevans, kurslitteraturen. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

De sju svarande har spridning i sina svar, men vissa områden urskiljer sig som mer negativa: 
administrationen, schemat, information, samarbete mellan lärare, studentpåverkan, möjlighet till 
studentsamarbete.  

Analys av kursvärderingens resultat 

Det är svårt att analysera svar som skiljer sig starkt åt. Tydligt är dock att adminsitration och 
lärarsamarbete upplevs bristande, och detta beror sannolikt till stor del på att det är en 
distanskurs som utvärderas. Distansundervisning kräver mer information, samkörning och 
administration än campuskurser. 
 
Studenternas kommentarer (se nedan) styrker denna uppfattning, då de återigen nämner lärarnas 
samarbete, schema, information som bristande. Förslag ges även på hur distansundervisningen 
kan förbättras, vilket jag är tacksam för (inspelade seminarier och föreläsningar). 
 
2 studenter har hittills kalrat 30 hp. Seminariedeltagandet var lågt bland både ENGBG1 och 
ENGL02.  

Planerade åtgärder 

 
Lärare på kursen samt studierektor informeras om resultatet och kursvärderingen tas upp vid 
ämnesmöte. 
Schema för AC-möten kommer att skrivas nästa tillfälle kursen ges, och anslås på Itslearning för 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 



2(3) 

att ge studenterna en bättre överblick över terminen. 
Engelska institutionen inför denna termin (ht 2013) obligatorisk närvaro så långt möjligt på våra 
kurser för att försöka förbättra resultat och öka genomströmningen. 

Genomförda åtgärder 

- 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Publicering av enkät och sammanställning på Itslearning. 

Övrigt 

Studenternas kommentarer under rubriken "Vad bör förbättras": 
 
Lingvistikens examinationsform är orealistisk. Även teaching methodology behövs se över då 
examinationen där också inte var klar nog.  Även seminarierna behöver kunna spelas in då 
många av oss distansstudenter faktiskt har jobb som gör att vi inte alltid kan närvara.  Även 
strukturen på kursen samt scheman behövs tydliggöras. Flera timmar läggs ner på att försöka 
strukturera tider etc från alla kurser. Bäst vore ifall lärarna tillsammans gjorde ett schema där allt 
finns så studenter kan fokusera på studierna och inte göra halva det administrativa jobbet åt 
lärarna 
 
Lärarna borde prata med varandra och därmed underlätta arbetsbörda 
 
ert samarbete, det är omöjligt att studera med ro på distans när schema för seminarier ohc tentor 
krockar 
 
Linvistikkursens examination borde brytas ner i uppgifter istället för en stor tenta för området är 
så brett och jag upplever att jag lär mig mer om ämnet vid skrivuppgifter. Alternativt ha en 
mindre salstenta och fler examinerande inlämningsuppgifter. 
 
Fokusen borde ligga mer på hur man kan använda litteraturen och all information om 
litteraturen i undervisningen. Jag ska inte bli litteraturvetare utan lärare 
 
"Övriga synpunkter och kommentarer" 
Vissa lärare (speciellt Lingvistiken och proficency) har varit svåra att få tag på. Även vid frågor 
har (speciellt Lingvistiken) inte varit speciellt hjälpsam i form av tillfredsställande svar. I helhet 
har det vart en givande kurs men vissa aspekter (se vad borde förbättras) är orimliga. 
 
Övrigt är jag nöjd med kursen. 
 
Jag personligen anser att ett seminarium där man inte får ställa frågor om det som sägs,utan 
ombeds att ta dem i efterhand för att inte störa är relativt meningslöst. Det som förklaras kanske 
inte är så tydligt och lätt för era studenter och en enkel fråga hade då gjort att man kunnat hänga 
med i föreläsningen istället för att tappa greppet om den och känna att man är fullständigt utan 
stöd. Om man har ett behov av att hålla en föreläsning först, låt den vara inspelad i förväg. Flip 
the classroom helt enkelt. Låt oss se fakta först enskilt, och sedan diskutera för att fördjupa vår 
förståelse. Att helt vägra spela in en del föreläsningar för en distanskurs kan också ifrågasättas. 
Vari ligger distansstudierna när man i princip måste vara närvarande på samtliga seminarier, på 
samma tid dessutom, trots att en hel del av oss har arbeten att sköta utöver studierna. Det blir 
campus kurs fast via nätet.   
 
Tack för en inspirerande termin 
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…………………………………………………….. 
Underskrift av prefekt eller motsvarande 


