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Sammanställning av kursvärdering
(blanketten används inte för lärarutbildningskurser)
Fakulteten för humaniora
och samhällsvetenskap

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på
motsvarande sätt 15 mars.

Uppgifter om kurstillfället
Kurskod

Kursnamn

Termin

Antal registrerade

vt 2013

4

ENADL6

Poäng

Amerikansk Litteratur, 1919 till nutid
Typ av kurs

Campuskurs
Distanskurs
Annan

Anmälningskod

7,5 hp
Lärplattform

Ingen
It’s learning
Annan

Kursansvarig

Examinator

Maria Holmgren Troy

Maria Holmgren Troy

Uppgifter om kursvärderingen
Datum

Antal svarande

bad en
2 (tror jag)
student samla
in allas åsikter
när kursen var
över

Genomförande

På dator
På papper
Muntligt

Sammanställningen gjord av

Maria Holmgren Troy

Kursens styrkor enligt studenterna

Studenterna berömmer urvalet av litteratur och uppskattar träffarna i Karlstad samt bemötandet
av lärare, doktorander och studenter. Något annat som har uppskattats är snabb feedback på
uppgifter samt snabba svar på frågor från läraren. Upplägget på kurser och uppgifter inklusive
användandet av keywords fungerade bra.
Kursens svagheter enligt studenterna

Studenterna kom till Karlstad för ett seminarium i början av kursen och ett i slutet. För dessa
studenter, som läste kursen på distans, fungerade det inte helt optimalt och de saknade tillfällen
mellan träffarna att diskutera skönlitterature, artiklarna och uppgifter. Ett förslag som de ger är
att göra träffarna längre med mera diskussion av det som de hade arbetat med. Ett annat
liknande förslag är att samla de obligatoriska träffarna i mitten av kursen i två-tre dagar och
diskutera mera av litteraturen/uppgifterna då. En av studenterna efterlyser en mera teoretisk
diskussion av den amerikanska litteraturens kanoniseringsprocess.
Analys av kursvärderingens resultat

Mycket verkar ha fungerat bra på kursen från studenternas perspektiv och det är jag glad över
men jag tar naturligtvis också till mig kritiken som rör bristen på tillfällen till diskussion för
distansstudenter.
Planerade åtgärder

Om jag får tillfälle att ge kursen igen kommer jag att tänka igenom längden och placeringen av
de obligatoriska seminarierna. Jag kommer också att arrangera seminarier i Adobe Connect för
att komplettera träffarna i Karlstad för distansstudenter.
Genomförda åtgärder

Karlstads universitet
651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00
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Hur har återkoppling till berörda studenter skett?

Jag kommer att posta denna sammanställning i Its Learning i kursfoldern.
Övrigt

3 studenter deltog i kursen - alla på distans. En slutförde kursen med väldigt gott resultat, en
deltog på de obligatoriska träffarna men har inte lämnat in de skriftliga uppgifterna samt en har
lämnat in alla skriftliga uppgifter men missade träffarna och måste komma till Karlstad för sin
muntliga presentation och en seminariediskussion.
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Underskrift av prefekt eller motsvarande

