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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 6

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
"The written assignments should be somewhat shorter (1000-1500 words). The last seminar should
precede the last assignment, which would mean that the last seminar should be placed in December
and the assignment in January. The course convener agrees with the students that those changes
should be implemented next time the course is given. ... The only comment on changes or
improvements that came up in the seminar and is not visible above is that the workload for the
seminars was uneven and the first seminar, which has a focus on film and thus less reading, could be
placed even earlier in the term. ..." 
HT 2021 var första seminariet tidigarelagt vilket gav mera tid för förberedelse inför det andra mera
arbetskrävande seminariet. De skriftliga uppgifterna var kortare (1000-1500 ord) samt det sista
seminariet kom före den sista skriftliga uppgiften.
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Science fiction och interkulturella möten, 7.5 hp (ENADL8)
Kursansvarig: Maria Holmgren Troy





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.

Denna termin var märklig på så sätt att många registrerade studenter inte dök upp ens i början av kursen.
(Det kan ha varit någon sorts pandemieffekt då samhället öppnades upp ett tag under ht.) Under större delen
av kursen var det två aktiva studenter på seminarierna och som lämnade in uppgifter. Några tidigare
studenter dök upp nu och då för att komplettera och bli färdig med kursen. Bara en av de två fyllde i
kursvärderingen men svaren ovan motsvarar det som de två väldigt nöjda studenterna tog upp på det sista
seminariet med kursledaren. En av studenterna deltog även i ett ämnesråd med studierektorn som
rapporterade att de två studenterna "var mycket nöjda med upplägg och innehåll, en oerhört intressant och
lärorik kurs. Detta eftersom den 'sticker ut' bland kurser som ges vid andra lärosäten på avancerad nivå och
som ofta är ganska traditionella."

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga. De som genomfördes inför ht 2021 verkar ha fungerat väldigt väl för studenterna.

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


