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Kursrapport för kursen Franska III, HT 2019 

 

Antal respondenter (studenter som fått enkäten) 

22 

Antal svar 

4 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället 

Inga förändringar inom delkursen Lingvistik II förutom att vi fick två undervisningstimmar mer 
under hT19, sammanlagt 14 timmar. 

Läraren som undervisar Litteraturvetenskap är ny under HT 2019 och har fått ta över kursen i 
samband med pensioneringen av före-detta läraren. Nya arbetssätt och nytt material har införts 
och en ny typ av examination prövades.  

Examinationen i förhållande till tidigare termin förändrades: studenterna hade två 
examinationsuppgifter i stället för tre: 1) en examination i slutet av kursen som gick på att 
besvara frågor om teorier och 2) en inlämningsuppgift där de fick tillämpa en teori på en roman 
(från kurslitteraturen). Studenterna har varit nöjda med detta. Jag har prioriterat i stället flera 
övningar med feedback under kursens gång.  

Upplägget av kursen har även förändrats när det gäller urvalet av vissa teoribildningar (vissa 
har tagits bort och andra tillkommit) beroende på lärarens kompetens.  

Kurslitteraturen har även förändrats: jag har valt att arbeta med två välkända romaner 
(L’Étranger och Moderato cantabile) så att studenterna kunde fokusera på teorierna och 
tillämpning och inte på att läsa ny kurslitteratur. Studenterna som jag samtalade med tyckte att 
det var ett bra beslut. 
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Arbetssätt: Studenterna fick ofta uppgiften att tillämpa teorierna på kurslitteraturen. De 
skickade ett par gånger en enkel skiss över idéer med struktur (en sorts utkast till textanalys) 
som de andra studenterna fick läsa och bedöma. Övningarna fungerade väl. 

Kursens styrkor enligt studenterna (ex. sammanfattning av 
kursvärdering) 

Här är kursens styrkor som de fyra studenter som har besvarat enkäten tog upp: 

• Kompetenta, engagerade och tillgängliga lärare 
• Mycket bra undervisning 
• “roliga” delkurser 

Kursens svagheter enligt studenterna (ex. sammanfattning av 
kursvärdering) 

De fyra studenter som svarade på enkäten nämnde följande svagheter: 

• Arbetsbelastningen på de olika kurserna bör vara jämnare. 
• Behov av mer struktur på kursen Kultur och identitet 

Lärarnas analys av kursens genomförande 

Lingvistik II (5hp): Gruppen (7 studenter) var intresserad i ämnet (lingvistik med särskilt fokus 
på pragmatik och diskursanalys) och genomförde på ett engagerat sätt de muntliga 
redogörelserna av språkvetenskapliga artiklar inom diskursanalys. Gruppen arbetade bra med 
fint deltagande och god stämning. De flesta studenter i gruppen blev godkända.  

Inom delkursen Litteraturvetenskap (7,5 hp = 20 timmars undervisning) deltog tre motiverade 
studenter. Kursen är teoretiskt lagd men försöker tillämpa i praktik de teorier som presenteras 
inom kursen. Inför varje lektion hade studenter inläsning av litteratur samt några 
frågor/övningar att förbereda. Studenterna var mycket väl förberedda inför lektionerna; vilket 
var glädjande. Det visar också att kursen förmodligen genomfördes på ett pedagogiskt sätt 
eftersom studenterna var engagerade och lyckades väl med både övningar och examination.  

Slutsatser samt förslag till förändring 

Delkursen Lingvistik II borde få ytterligare 1-2 undervisningstillfällen då kursinnehållet täcker 
en stor del av den moderna språkvetenskap och dess olika grenar, vilka är väsentliga för att 
senare kunna fördjupa sig i ett språkvetenskapligt ämne inom ramen för en kandidatuppsats. 

En tanke kring Utredande text är att studenterna även bör göra en inlämningsuppgift där de 
reflekterar över aspekter på argumentation. Vi går nu igenom argumentation teoretiskt under 
lektionstid i föreläsningsform. Jag skulle kunna om kursplanen tillåter utforma en uppgift där 



   

3(3) 

 
studenterna utifrån t.ex. tre artiklar/utdrag varav en kan vara på svenska eller engelska ska 
reflektera över begreppet. Kursen skulle då bli mer än en skrivkurs. 

Som jag skrev tidigare är kursen Litteraturvetenskap helt ny för vederbörande och har förändrats 
på olika sätt (se första frågan ovan). Eftersom kursen i sin nya tappning bara givits en gång ska 
jag därför inte förändra mer den kommande terminen utan ville först se utfallet av de 
förändringar som redan infördes under hösten 2019. Den enda förändringen som införs är att 
jag bjuder in en föreläsare som är expert på postkolonialism under VT 20. Teorierna som 
presenteras förändras inte, inte kurslitteraturen heller. Samma upplägg och arbetssätt skall 
genomföras. 



KV Franska III, HT 2019

Antal respondenter: 22
Antal svar: 4

Svarsfrekvens: 18,18 %

1. Förväntade studieresultat

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig   

Det var tydligt för mig vad jag förväntades 
lära mig

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
3 

(75,0%)

5 Helt
1 

(25,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)



Kursens innehåll har varit relevant för att uppnå de förväntade 
studieresultaten   

Kursens innehåll har varit relevant för att 
uppnå de förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)

3
1 

(25,0%)

4
2 

(50,0%)

5 Helt
1 

(25,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)

Undervisningsformerna har varit relevanta för att uppnå förväntade 
studieresultaten   

Undervisningsformerna har varit relevanta 
för att uppnå förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
3 

(75,0%)

5 Helt
1 

(25,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)



Examinationsformerna har varit relevanta för att uppnå förväntade 
studieresultaten   

Examinationsformerna har varit relevanta 
för att uppnå förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)

3
2 

(50,0%)
4 0 (0,0%)

5 Helt
2 

(50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)

Jag har fått konstruktiv återkoppling på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv återkoppling på 
mina prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
2 

(50,0%)

5 Helt
2 

(50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)



2. Kursupplägg

Mina förkunskaper var tillräckliga för att följa kursen   

Mina förkunskaper var tillräckliga för att 
följa kursen

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
3 

(75,0%)

5 Helt
1 

(25,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)

Kursen i sin helhet var välstrukturerad    

Kursen i sin helhet var välstrukturerad  Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (25,0%)
3 0 (0,0%)
4 2 (50,0%)
5 Helt 1 (25,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 4 (100,0%)



Jag upplevde att delkurserna var väl integrerade.    

Jag upplevde att delkurserna var väl 
integrerade. 

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)

2
1 

(25,0%)

3
2 

(50,0%)
4 0 (0,0%)

5 Helt
1 

(25,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)

3. Undervisning

Lärarna visade ett gott pedagogiskt förhållningssätt   

Lärarna visade ett gott pedagogiskt 
förhållningssätt

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
1 

(25,0%)

5 Helt
3 

(75,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)



Undervisningen har varit betydelsefull för mitt lärande   

Undervisningen har varit betydelsefull för 
mitt lärande

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)

5 Helt
4 

(100,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades   

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 2 (50,0%)
5 Helt 2 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 4 (100,0%)



Jag har följt undervisningen regelbundet   

Jag har följt undervisningen regelbundet Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 1 (25,0%)
5 Helt 3 (75,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 4 (100,0%)

4. Kursmaterial

Kursmaterialet (litteratur, e-resurser m.m.) har hjälpt mig i mitt arbete att 
klara kursen   

Kursmaterialet (litteratur, e-resurser 
m.m.) har hjälpt mig i mitt arbete att klara 
kursen

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
1 

(25,0%)

5 Helt
3 

(75,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)



Kursmaterialet var passande för kursinnehållet   

Kursmaterialet var passande för 
kursinnehållet

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (25,0%)
4 1 (25,0%)
5 Helt 2 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)

Jag upplevde att kursmaterialet var svårt   

Jag upplevde att kursmaterialet var svårt Antal svar
1 Inte alls 1 (25,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (75,0%)
4 0 (0,0%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 4 (100,0%)



5. Arbetsbelastning
Ange hur många timmar i genomsnitt per 
vecka som du totalt lagt ner på kursen, 
inklusive självstudier och schemabunden 
tid

Antal 
svar

< 10
1 

(25,0%)
11-20 0 (0,0%)

21-30
1 

(25,0%)

31-40
2 

(50,0%)
> 41 0 (0,0%)

Summa
4 

(100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats   

Jag är nöjd med min egen insats Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (50,0%)
4 0 (0,0%)
5 Helt 2 (50,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 4 (100,0%)



Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande   

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 2 (50,0%)
5 Helt 2 (50,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 4 (100,0%)

7. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (25,0%)
4 1 (25,0%)
5 Helt 2 (50,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 4 (100,0%)
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