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Sammanställning av kursvärdering  
 

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 
LPAG01 

Kursnamn 
Leda lärande  

Poäng 
15 hp 

Termin 
vt14  
 

Antal registrerade 
44 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 
23311  
Schemalagd undervisningstid (total schemalagd tid och schemalagd tid för studenten) 
105 klt 
Andel undervisning som utförts av disputerad 
22% 
Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra institutioner (ange vilka institutioner) 
9% institutionen för språk, litteratur och interkultur  
Kursansvarig 
Maria Hjalmarsson/Ann-Britt Enochsson 

Examinator 
Ann-Britt Enochsson 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 
      

Antal svarande 
12 

Genomförande 
 På dator 
 På papper  
 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 
Ann-Britt Enochsson  

Kursens styrkor enligt studenterna 
Svaren från distansstudenterna ger en mycket splittrad bild och det går inte att ge en samlad bild 
av styrkor och svagheter då svaren motsäger varandra. 
Kursens svagheter enligt studenterna 
Generellt sett är de studenter som svarar kritiska och kommer med konstruktiva förslag till 
förbätringar, men dessa går åt olika håll. Det som någon tyckt varit bra, tycker en annan är väldigt 
dåligt. 
Analys av kursvärderingens resultat 
De flesta av de som svarat uppger att de inte prioriterat kursen särskilt högt under perioden. 
Många studenter uteblev från kurstillfällena redan från början. 
Planerade åtgärder 
Liksom i distanskursen framkom under kursens gång synpunkter på oklara instruktioner inför 
examinationerna. Dessa kommer att ses över liksom kursplanen, då ett helt nytt moment ska in. 
Ett försök att samköra campus och distans föll inte väl ut. Kommer inte att upprepas på samma 
sätt. 
Genomförda åtgärder 
Kursen gavs för första gången. En diskussion har förts under hela kursen, vilket lett till att 
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examinationerna förtydligats under kursens gång. Synpunkterna i denna enkät var heller inga 
nyheter. 
Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 
      
 


