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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förtydligande av tentafrågor samt att eventuellt ta bort ett av seminarierna som upplevdes
utmanande och tog mycket tid och fokus. Mer genomarbetat kursdokument.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2023-01-12

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.
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Kursansvarig: Johanna Tangnäs





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Få svaranden. De flesta som svarat är nöjda med kursen. Flera önskar dock fler föreläsningar samt tycker att
kursen är "gles". Detta har inte påpekats innan och har rimligtvis med att göra att ett tillfälle tagits bort, ett
heldagsseminarium med litteraturdiskussion. Det har också sannolikt att göra med att denna kurs har
betydligt färre lärartimmar tilldelade till sig än vad de föregående två delkurserna som studenterna precis har
läst har. Fler föreläsningar vore önskvärt, men då behöver timmarna för att genomföra kursen ökas på. 

En annan aspekt är gruppredovisningarna där några reagerat på att bedömningen är gruppvis och därför inte
helt rättvis. Det är svårt att inom kursens tidsramar även få in en individuell bedömning i seminarierna. Detta
får de enbart på hemtentamen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Undersöka möjligheterna till att få en tilldelning av lärartimmar som mer liknar den som de föregående
kurserna har. Alternativt att kommunicera tydligare till studenterna att det är mer självstudier som gäller i
denna än de föregående.

Se över examinationsformerna för gruppredovisningar. Förtydliga att det är i hemtentamen som det går att
göra skillnad mellan prestationerna på ett mer precist vis (och därför är det enbart där som VG ges).

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


