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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 7

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-06-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Självständigt arbete I - Kulturstudier, 7.5 hp (KVGBS1)
Kursansvarig: Margareta Wallin Wictorin





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.

Tre av de som var registrerade på kursen har svarat på kursvärderingsfrågorna. Av dessa har alla svarat att kursens
upplägg varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål i hög eller mycket hög utsträckning, vilket får tolkas
som att de är nöjda med upplägget. Det finns en ganska stor spridning i hur studenterna upplevt sig ha haft möjlighet att i
kursens examinerande moment, visa att de lärt sig det som uttrycks i kursens lärandemål. Alltifrån viss utsträckning till
mycket hög utsträckning. Det är också stor spridning i hur många timmar de lagt ner på kursarbete per vecka - alltifrån
mindre än 20 timmar till 40 timmar eller mer. Samtliga anger att de under kursens gång upplevt bemötandet från kursens
lärare och övrig personal som professionellt.
Kursen har givits under den period då universitetet fick lov att ställa om till distansundervisning p.g.a. Corona-viruset, vilket
gjorde att alla seminarier måste hållas på distans. Det fungerade förhållandevis bra, men det hade varit bättre att ha fysiska
seminarier på campus också, vilket också en av studenterna framförde i en kommentar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

---

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


