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 Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten                              Dnr: 

Studienämnden 

 

Sammanställning av kursvärdering (hel kurs) 
(gäller enbart fristående kurser, ej lärarutbildningskurser) 

 
Sammanställning av vårterminens kursvärderingar skall vara prefekt tillhanda  

senast 15 september, sammanställning för sommarkurser samt höstterminens  

kurser skall vara prefekt tillhanda senast 15 februari. 

 
 

Kursbenämning, högskolepoäng: 
Engelska III (fristående + lärare) (30hp) Samläsning fristående och lärare 

Kurskod: 
ENGCG1 + ENGL03 

Kursansvarig: 
Pia Sundqvist 

Läsperiod, termin: 
HT 2012 

Examinator: 
Solveig Granath 

Antal registrerade studenter: 
10+16=26 

Antal studenter som genomfört kursvärdering: 
2+5=7 

 

  Campuskurs 
 

  Distanskurs 

Lärplattform: 

  It´s learning 

 

 

 

  First Class 

 

  Ingen lärplattform 

Kursvärderingen 

genomfördes:  
  Skriftligt   Muntligt 

Datum för genomförande: 
15 dec 2012 - 18 januari 2013 

Sammanställningen 

genomförd av: 
Pia Sundqvist   

Åtgärder vidtagna sedan förra kursvärderingen: 
Beskrivande text om vad man förväntas göra i egenskap av student, handledare, examinator samt administratör i samband med C-

uppsatsens seminarium har formulerats och använts. Den nya word-mallen som Kommunikationsavdelningen har tagit fram för Kau 

har börjat att tillämpas inom lingvistikens c-uppsatser, där även viss formalia-information har lagts in av oss själva i mallen, i syfte att 

underlätta för såväl student som handledare. 

 

RESULTAT 

Kursen styrkor: 
Kunniga lärare, hög måluppfyllelse, studenterna instämmer i hög grad med att deras kritiska tänkade har utvecklats, likaå deras 

teoretiska kunskaper. Kursinnehållet anses högst relevant för framtida yrkeskarriär. Studenterna är nöjda med kurslitteraturen. Det är 

överlag mycket goda omdömen. BRA!  

Kursens svagheter: 
Den negativa kritik som kommer fram handlar t.ex. om att utbytesstudenterna hade behövt tydligare information om t.ex. itslearning 

när kursen startade. Vi har nog glömt att en del faktiskt är helt nya på Kau och inte så vana vid de verktyg vi har, som vi kanske tror. 

Vidare måste vi bli tydligare på att förklara hur VOC/MCT hänger ihop med färdighetskursen; detta har inte gjorts tillräckligt tydligt 

ht-12, att döma av utvärderingen. Det finns viss negativ kritik beträffande tillgängliga handledarna har varit för studenterna i c-

uppsatsskrivandet; här finns förbättringsutrymme. 

Analys av kursvärderingens resultat: 
Svarsfrekvensen förefaller låg (7 av 26), men å andra sidan har inte alla 26 registrerade studenter alls varit aktiva under terminens gång, 

så utifrån detta faktum är svarsfrekvensen sannolikt tillfredsställande. Problemet är dock att denna utvärderingen egentligen endast ska 

omfatta fristående studenter, men av dessa har få svarat; dessutom är det omöjligt att utläsa just deras svar, då kursen samläses av 

fristående och lärare. Överlag är det dock en positiv utvärdering! 

Planerade åtgärder: 
På det stora hela flyter c-kursen på bra och vi kan vara nöjda med vårt arbete. Som kursledare måste jag dock instämma i studenternas 

kritik av tillgängligheten (handledare, c-uppsats). Jag fick som kursledare upprepade frågor om detta kring årsskiftet. Handledare som 

inte finns på plats på Kau veckorna kring jul och nyår måste vara nåbara via itslearning, så att studenterna får svar den vägen på sina 

frågor och funderingar. Det har även varit förhållandevis många frågor under terminen kring itslearning, där uppgifter från tidigare 

terminer ej "städats bort" av delkursansvarig lärare. Detta är lätt att åtgärda; vi måste städa upp i de delkurser vi ansvarar för direkt, 

tidigt på terminen, för att det inte ska se knepigt ut för studenterna med t.ex. inlämningsdatum.     

Övrigt: 
- 


