
Kursvärdering HT-14 

Kultur, media, samhälle, ENGLX1, distans  

Kursen hade 10 registrerade studenter.  

Examinationsresultat:  30%U, 40%G, 30%VG. 

Schemalagd undervisningstid: 25 h + inspelade föreläsningar 

Tjänsteplanerad tid för kursen: 210h (inklusive kursledarskap) (Obs! Samläses med LPGG15) 

Andel undervisning som utförts av disputerad lärare: 0% 

Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra avdelningar: 0%   

Kortfattad sammanfattning av kursvärderingen (141103 - 141130 i S&R), 2 respondenter: 

De båda respondenterna ansåg att kursens innehåll har stämt väl överens med kursplanen, att 

innehållet helt eller delvis motsvarat deras förväntningar, att de känt till kraven på kursen, att 

informationen om kursplan och kursupplägg varit tillräcklig, att de fått fördjupade teoretiska 

kunskaper samt att Adobe Connect hade fungerat bra som mötesplats. En av de båda var inte helt 

nöjd med schemat, vilket tycks ha att göra med att tiderna i viss mån krockade med studenternas 

jobbscheman. En av respondenterna ansåg dessutom att innehållet inte varit relevant för dennes 

framtida yrke, vilket i en senare kommentar förklaras med att denna person inte ämnar bli lärare. 

Båda respondenterna ansåg att de fått fördjupade teoretiska kunskaper och delvis bättre 

lärarkompetens.  

En av respondenterna var missnöjd med information från läraren om delkurserna men ingen av dem 

tyckte att lärarens tillgänglighet för feedback hade varit dålig. Kraven på kursen har varit rimliga och 

kriterierna vid examinationen har varit kända.   

Avdelningens analys: 

Det är svårt att dra några slutsatser av två studenters svar, men eftersom kursen samlästes med 

LPGG15, vars kursvärdering inte gav några motstridiga uppgifter, kan man ändå våga sluta sig till att 

studenterna varit nöjda med kursen. En respondent menar att schemat (realtidsmöten en gång i 

veckan, kl 14.15-17) bör förbättras eftersom många av studenterna på fristående kurser arbetar. Det 

framgår dock i kurskatalogen att ENGLX1 är en kurs som går på dagtid och schemaläggningen till 

eftermiddagar är ett försök till att underlätta för verksamma lärare som ju ofta har lättare att komma 

ifrån på eftermiddagar.  

Återföring till studentgruppen:  

Sammanställningen av kursvärderingen kommer att delges  studenterna i Itslearning. 

Kursvärderingen kommer också att läggas ut på kurstorget. 

 


