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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 7

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Ny kurs - första kursvärderingen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kvinnliga författares science fiction och fantasy, 7.5 hp (ENAL07)
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.

Tre studenter är färdiga med kursen. Ytterligare två studenter har lämnat in tre av sex uppgifter. Som
framgår av staplarna så har kursen fungerat bra trots att den är ny och att sex lärare har haft var sitt
seminarium och skriftlig uppgift. Vad gäller fråga 4 så förklaras bedömningen "i viss utsträckning" i en
fritextkommentar: "Alla seminarieledare och examinatorer har varit professionella och konstruerat lärorika och
utmanande uppgifter, utom XX." Kommentaren fortsätter och förklarar vad studenten ser som problemen med
XXs seminarium och uppgift. Tre av de andra lärarna prisas extra i en annan fritextkommentar. Kursansvarig
samtalade även med tre av studenterna om kursen på det sista seminariet i maj. En av studenterna har även
deltagit som ämnesrådsrepresentant, samlat in åsiker från andra studenter och diskuterat kursen med
studierektor i juni. Överlag verkar studenterna ha varit nöjda med kursen men det framgår också att det finns
rum för att göra kursen ännu bättre.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Baserat på vad som kom fram vid ämnesrådet kommer kursansvarig att lägga in ett inledande seminarium för
att rama in kursen på ett bättre sätt. Kursansvarig kommer även att ta upp kritiken som framförts av en
student i kursvärderingen med lärare XX.

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


