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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: 
Litteraturvetenskap 30 hp 

Kurskod: 
LVGAF3 

Kursansvarig: 
Sofia Wijkmark, Anna Forssberg Malm 

Läsperiod, termin: 
ht 12 

Examinator: 
Anna Forssberg Malm 

Antal registrerade studenter: 
20 

Antal studenter som genomfört kursvärdering: 
6 

 

  Campuskurs 
 

  Distanskurs 

Lärplattform: 

  It´s learning 

 

 

 

  First Class 

 

  Ingen lärplattform 

Kursvärderingen 

genomfördes:  
  Skriftligt   Muntligt 

Datum för genomförande: 
terminsslut tom.-20 ferbruari 13 

Sammanställningen 

genomförd av: 
Sofia Wijkmark   

 

RESULTAT 

Kursen styrkor: 
Studenternas svar varierar ganska stort på de flesta frågorna, vilket gör det svårt att ge ett generellt svar. Studenterna skriver dock som 

kommentarer att de är mycket nöjda med litteraturen och att föreläsningar och uppgifter varit bra. 

Kursens svagheter: 
Se kommentaren ovan om variationen på svar. Dock går det att uläsa ett missnöje med hur kursen administrerats, vilket delvis kan 

förklaras med att studentantalet var högre än förväntat. Kursen samläses med lärarkurs, och där tillkom 20 studenter som vi inte hade 

förväntat oss. Detta gjorde att vi fick ändra upplägget på kursen i början och att arbetsbelastningen blev hög för lärarna. 

Analys av kursvärderingens resultat: 
Resultatet på utväderingen överenstämmer med den bild vi själva har haft. Vi arbetar fortlöpande med att förbättra administrationen 

kring kursen. Ett anmärkningsvärt svar var att endast hälften hade lagt ned 40 timmar i veckan på kursen menan resten hade lagt ned 

20-30 timmar, och till och med mindre än 20 timmar. Detta kan delvis förklara att resultaten den här terminen har varit väldigt svaga. 

Planerade/vidtagna åtgärder: 
Att arbeta vidare framförallt med att förbättra studiehandledningen och att vara ännu t5ydligare med information, då vi upplever att 

studenterna är till stor del nöjda med kursinnehållet. 

Övrigt: 
      


