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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 31%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över antal grupparbeten i delkurs 3 Mångkultur. Detta har gjorts, men fördelning av inlämningar över tid kan
behöva ses över. 
Se över schemaläggning av delkurs 4, Globalisering och kultur. Problem kvarstår, då de beror på att kursen går
över jul och nyår.
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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, 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.

Detta är den första kursen på Kulturvetarprogrammet. De studenter som svarat anser sig ha utvecklat kunskaper,
färdigheter och förmågor i hög eller viss utsträckning. Detta värde behöver förbättras. 
En del studenter lägger inte ner den tid som förväntas för heltidsstudier. 
Vissa studenter anser att de under kursen inte fått möjlighet att visa vad de lärt sig.
I delkurs 3 Mångkultur tycker en del studenter att de fått för lite tid till vissa inlämningsuppgifter. 
Problemet med schemaläggning för delkurs 4 kvarstår, pga att kursen går över juluppehållet.
Studenterna anser att kursens lärare och övrig personal har bemött dem professionellt och tillmötesgående.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Studenterna behöver påminnas vid start om att de måste börja söka och läsa kurslitteraturen direkt vid kursstart, och att
studierna måste få ta tid om lärandemålen skall uppnås.
Vissa studenter anser att de inte haft möjlighet att visa vad de lärt sig under kursen, så därför bör examinationsformerna ses
över.
I delkurs 3, Mångkultur, behöver tiden för vissa inlämningsuppgifter ses över. Litteraturen kommer också att ses över där.
Diskussionen om schemaläggningen av delkurs 4 bör fortsätta, för att problemet med undervisning kring juluppehållet skall
kunna lösas.

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


