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Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

LLGA39 
Kursnamn 

Engelska för lärare, åk 1-3 (kvartsfart) 
Poäng 

15 hp 

Termin 

HT14-VT15  
 

Antal registrerade 
9 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

24917  

Kursansvarig 

Marika Kjellén Simes 

Examinator 

Pia Sundqvist 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2015-06-09 - 
2015-07-09 

Antal svarande 

1 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Marika Kjellén Simes  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Svårt att dra några slutsatser av en respondent. Denna enda respondent har dock varit mycket 
nöjd med kursen och har lagt ned runt 20 timmar i veckan på denna kvartsfartskurs.  

Kursens svagheter enligt studenterna 

Svårt att dra några slutsatser av en respondent. Respondenten har haft lite tekniska problem som 
har stört och har som dyslektiker även upplevt problem att ta till sig material och göra 
examinerande uppgifter. Möjligen kan detta förklara att respondenten fått lägga ned så pass 
mycket tid samt att den upplevde att kursen tog för mycket tid. Kommentar: Det finns möjlighet 
att få hjälp med studiesvårigheter genom Enheten för framgångsrika studier. Studenten verkar 
inte ha känt till detta, så det är uppenbarligen något som bör betonas vid kursintroduktionen. 
Respondenten framhöll också att kunskapsnivån i engelska inte borde behöva vara så hög när 
man ska undervisa i år F-3. Kommentar: För att man som lärare ska kunna fungera på ett bra 
sätt i klassrummet så måste ens engelska vara på en viss nivå. Detta gäller framför allt den 
muntliga förmågan och uttalet, eftersom undervisningen till största delen är fokuserad på talad 
engelska och eleverna dessutom före puberteten har bäst förutsättningar att lära sig uttal.  

Analys av kursvärderingens resultat 

Mycket positiv kursvärdering. 

Planerade åtgärder 

Om kursen ges igen kommer kursintroduktionen innehålla en hänvisning till Enheten för 
framgångsrika studier. 

Genomförda åtgärder 

Inga 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Sammanställningen skall läggas ut i Itslearning för de deltagare som gått kursen samt på 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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kurstorget. 

Övrigt 

- 
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