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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Inga förändringar föreslogs.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Dystopi och apokalyps, 7.5 hp (ENADL7)
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.

Utav 10 registrerade studenter deltog 8 aktivt på någon del av kursen, 5 är klara med kursen och ytterligare 2
har signalerat att de är intresserade att göra klart den under innevarande termin. Kursen har som kan utläsas
av staplarna fungerat väldigt bra. Detta stöds också av frikostiga fritextkommentarer och en muntlig
diskussion om kursen på sista seminariet. Här är en kommentar gällande vad som har varit bra med kursen
och bör behållas: "God blandning på källmaterialet, även utmanande variation i inlämningsuppgifterna. Kul
med olika lärare och därigenom infallsvinklar för varje moment. Bra också med litteratur från olika epoker."

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Eftersom de två lärarna som höll i de första två av sex seminarier inte längre är med oss på KaU så behöver
kursen tänkas om. Detta diskuterades med 6 av studenterna på det sista seminariet som jag höll i. Förslaget
vi kom fram till är att Revelation från bibeln och bok 2 i Mores "Utopia" kan behandlas tillsammans i ett första
seminarium och att kursen kan avslutas med ett seminarium på en post-apokalyptisk text av något slag från
innevarande århundrade. Som framgick då och av fritextkommentarerna ansågs Spencers och Blakes texter
som intressanta i sig men mindre relevanta i sammanhanget. Fritextkommentarerna har distribuerats till de
kvarvarande lärarna då det fanns andra (enstaka) kommentarer som kan vara till hjälp nästa gång kursen
planeras.

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


