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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Färre seminarier, mindre litteratur och mer luft i schemat, vilket har åtgärdats.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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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.

Det är så klart beklagligt att en student uppfattat kursen på ett negativt sätt. Angående ordningen antar jag att olika
personer kan göra olika bedömningar. Men kursen har i eget tycke en tydlig struktur. All relevant information och material
har funnits tillgänglig på en och samma kurssida på läroplattformen Itslearning. Studenterna har fått tillgång till en
detaljerad studieguide med all tänkbar matnyttig information om kursens mål, innehåll, upplägg och examination samt på
förhand redovisade betygskriterier. Kursen inleddes också med en föreläsning som översiktligt sammanfattade kursens
innehåll och upplägg. Att information om föreläsningarnas innehåll saknades på TimeEdit var inte bra, men man får komma
ihåg att varje föreläsning och seminarium ändå beskrevs i detalj tillsammans med specifika läsanvisningar i den
studieguide som alla studenter fått tillgång till, dels digitalt, dels i utskriven form och muntligt i samband med kursstart. Det
är dock mycket märkligt att studenten upplevde att den inte fick visa sina kunskaper muntligt på seminarierna. Det kan
förmodligen skifta från seminarium till seminarium där alla kanske inte har möjlighet att komma till tals lika mycket varje
gång, men vid exempelvis sista seminarietillfället hade varje student en individuell muntlig redovisningsuppgift (försvar av
egen uppsats samt opposition på en kamrats uppsats) om minst 30 minuter, vilket tillsammans med övriga fyra seminarier
förmodligen ger ett ganska stort utrymme för muntliga presentationer och bedömningar av dessa för att vara en 7,5-
poängskurs. Att det bara var seminarietexterna som bedömdes och inte den muntliga aktiviteten stämmer inte alls. Det var
ett sammanvägt betyg och i den kursansvarige lärarens ägo finns ett differentierat betygsunderlag, avseende både skriftliga
och muntliga prestationer, för alla moment på kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Mer specifik information om föreläsningar/seminarier, inklusive läsanvisningar, bör läggas ut i schemat på TimeEdit.

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


