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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

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 

LVGAF3 
Kursnamn 

Litteraturvetenskap 1 
Poäng 

30 hp 

Termin 

v14  
 

Antal registrerade 
52 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

20032  

Kursansvarig 

Anna Forssberg Malm 

Examinator 

Anna Forssberg Malm 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2013-06-01 

Antal svarande 

6 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Anna Forssberg Malm  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Substansen är kursens styrka. Mkt bra lektionspass, filmer, föreläsningar, seminarier, 
diskussioner och också bra tentamina som avspeglar kursinnehållet och som följer en tydlig 
progression. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Administrationen inte alltid i tid, framförhållningen kan bli lite bättre 

Analys av kursvärderingens resultat 

V14 gavs kurs i denna tappning för första gången, helt på nät utan närträffar, och trettio filmer 
gjordes av kursledare under terminens första halva, varför administrationen var svår att hinna 
med. Vi har hittat rätt målgrupp - här har varit vuxna studenter med mycket hög ambitionsnivå, 
som uppskattat substansen i kursen.   

Planerade åtgärder 

Kursen läggs redan upp nu inför nästa termin, och det mesta är utlagt på plattformen redan när 
kursen börjar. 

Genomförda åtgärder 

Inför ht 13 har vi åter nät och campus, fristående och lärare. Här har vi utvecklat konceptet, 
använder oss av filmerna så att vi kan göra fördjupningar under lektionstiden. (Fungerar mycket 
väl!) 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Det har skett i det informella mailsamtalets form. All kritik har tagits på stort allvar. En student 
har också sänt in kritik per brev, då angående administration, som diarieförs. 

Övrigt 

Kursvärderingsformulär har inte blivit besvarat, men under terminens gång har en kontinuerlig 
dialog förts i problemlösningsforum och via mail med studentgruppen, om kursens kvalitet (med 
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cirka 6 studenter). Flera starka rekommendationer om att fylla i kursvärderingar resulterade trots 
allt inte i några svar. Kursvärderingsformuläret bifogas denna sammanställning. Inför nästa 
omgång kommer vi att möjliggöra svar av värderingen direkt i diskussionsforum för att öka 
svarsfrekvensen. 
Kursledares analys av svarsfrekvensen är att där har funnits en god dialog mellan kursledning 
och studenter kontinuerligt, och när en nätkurs är slut, så är det slut, varför man inte är så 
benägen att fylla i kursvärdering efter att sista tentamen gått. Dessförinnan är det inte 
meningsfullt att utvärdera hel kurs. Helst skall tentan också bedömd och tillbakalämnad innan 
kursvärdering görs.  
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