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Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa 
studenternas inflytande i detta arbete. I Beslut om modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete 
vid LS (UTB 3.1-2017/410) framgår det att kursrapporter utgör underlag för programnämndernas arbete 
med att systematiskt följa upp kvaliteten i programmet i dess helhet.  
  
I beslutet Kursutvärderingsprocessen vid Fakulteten för lärande och samhälle (UTB 3..2.2-2018/479) 
framgår vad som gäller för kursrapport inklusive återkoppling till studenter.  
  
Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas 
kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av 
kursplanen.   
  
Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen.  
  
Bakgrundsinformation  
  
Kursens namn: A/r/tography: Mellan kreativt skapande, forskning och undervisning 
Termin: VT2021 (sommarkurs)  
Ladokkod: KS292F 
Kursansvarig: Chrysogonus Siddha Malilang  
Antal registrerade studenter: 7 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 2 
  

Genomförande  Sätt X  
  

Föregående kursrapport är 
kommunicerad i samband med 
kursstart  
  

  

Tidig dialog om förväntningar på 
kursen  
  

 x 

Formativ kursvärdering  
  

 x 

Summativ kursvärdering  
  

 x 

Återkoppling till studenterna    x 
  
  
Utvärderingsformer  
Tidig dialog: Dialog fördes om förväntningar på kursen och om kursens relation till framtids forskning   

                                                  



Formativ kursvärdering: Genomfördes i samtalsform under kursträffar och grupphandledning. Studenterna 
uppskattar friheten som de har i kursen.  
Utvärderingsfrågor ges online i samband med kursslut. Det framgår att studenterna är mycket nöjda med 
kursen.  
  
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar  
Det framgår att studenterna är mycket nöjda med kursen. De upptäckte att kursen har varit så roligt och 
intressant fast det finns mycket att läsa. Man som inte har en kreativ hobby kännde sig ändå välkommen 
och inkluderad. Det vore bättre dock med fler deadline för bättre reglering av egna studietempo under 
sommaren.   
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering  
Utfallet får beskrivas som lyckat eftersom samtliga deltagare uppvisade mycket goda kunskaper i sina 
lösningar av examinationerna. 
  
Analys  
Både utvärderingarna och utfallet av studenternas examinationer tyder på att kursen har uppfyllt sitt syfte 
väl.   
 
Åtgärdsplan  
Inga större åtgärder bedöms nödvändiga förutom att sätta fler deadline, särskilt på workshoparna.   
 
Förslag till revidering av kursplan  
Här lämnas förslag till eventuella revideringar i kursplanen med stöd i ovanstående värdering och 
åtgärdsplan.  
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