
Grunddata från Ladok
Kurskod: AVGA04

Anmälningskod: 26867

Termin: HT-15

Startvecka: 201535

Slutvecka: 201603

Studietakt: 25%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 62%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ny kurs, inga föregående kurstillfällen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Passion och exploatering. Arbete i världen och skönlitteraturen, 7.5 hp (AVGA04)
Kursansvarig: Tuula Bergqvist





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

Överlag är deltagarna mycket nöjda med kursen som de anser har varit givande och uppfyller lärandemålen på ett bra sätt.
Kursdeltagarna anser att kombinationen av ämnesområden arbetsvetenskap och litteraturvetenskap utgör ett spännande
kursinnehåll, speciellt med tanke på möjligheterna till fruktbara diskussioner och reflektioner.
Antalet timmar deltagarna lagt ner på kursarbete är relativt lågt, dock kan man tänka sig att en bildatkurs lockar till sig
deltagare mer för möjligheten att delta i diskussion och reflektion under kursen gång än att lägga ner tid på kursarbete
hemma. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursstrukturen kommer att justeras, vissa föreläsningar och seminarier kommer att byta plats. Litteraturlistan kommer att
justeras, vissa böcker tas bort och nya läggs till.

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


