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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 

SVGL01 
Kursnamn 

 Litteraturvetenskap 1 
Poäng 

      hp 

Termin 

HT2014  
 

Antal registrerade 
      

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

24410  

Kursansvarig 

Anna Forssberg Malm 

Examinator 

Sofia Wijkmark 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

Ht14 

Antal svarande 

19 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Anna Forssberg Malm  

Kursens styrkor enligt studenterna 

"Otroligt roligt, intressant och lärorikt! Kunniga och inspirerande lärare! Överlag har det varit 
bra. Mycket bra! Bra lärare, Karin är hård men pedagogisk. Anna är superbra, även Morten är 
fantastisk" "Bra och roliga lektioner" "Jättebra med Almqvist-seminarium" "Fått en bra bas att 
stå på som svensklärare" "Föreläsningar, litteraturen, extra material på ITS" "Seinarierna – bra 
diskussioner" "Delkurs 2 har varit tydlig, utmanande och hela klassen är delaktig". 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Högt tempo – velat gå in mer på vissa verk. Information kan komma med bättre 
framförhållning. För lite undervisning. Gärna lite mer förklaring av krångliga texter i poetik. 
"Mer Anna-lektioner. Där man får en personlighet och lättare kan ta in kunskaper" 

Analys av kursvärderingens resultat 

 "Vad hade du önskat dig mera av – Tid". Vi behöver högre studentpeng inom humaniora. En 
utmärkt kurs behöver mer resurser för att hållas på denna nivå. Det är glädjande att god 
pedagogik fortfarande bygger på mötet mellan undervisare och studenter – det är en genomtänkt 
pedagogik som är ganska hotad i byråkratisering och NPM inom universitetet. Analysen är 
annars att vi nu har utvecklat detta kurskoncept till vad vi från början hade siktet inställt på.   

Planerade åtgärder 

Information ut tidigare 

Genomförda åtgärder 

Information har lagts ut i förväg på vårens distanskurs. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Genom muntlig återkoppling vid närträff. 

Övrigt 

Information om kursen 1-5: 3,8 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 



2(2) 

Kursens uppläggning:  
a) Kurslitteraturen 1-5: cirka 3,5 
b) Kursens uppläggning: cirka 4 
Undervisning 
a) Inledningar och översikter, filmer 1-5: cirka 4 
b) Instruktioner till seminarier 1-5: cirka 3 
c) Respons och diskussion inom gruppen 1-5: cirka 4,5 
d) Respons på seminarier från lärare 1-5: cirka 4 
Examination 
a) speglar examinationen kursen? 1-5:  cirka 3 
Kursen håller hög kvalitet, men vi behöver kunna ge mer undervisning. 
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