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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 19

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Som föreslogs i föregående kursanalys ersattes första seminariet (Spencer, Blake, Revelations) med
ett seminarium på slutet av kursen om en postapokalyptisk roman. Kursen inleddes med en
övergripande kursintroduktion som ett antal veckor senare följdes av seminariet om Mores "Utopia"
som första seminarium där en text behandlades.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2023-02-02

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 19 registrerade studenter deltog 14 aktivt på någon del av kursen och 5 är klara med kursen. Tre av fyra
studenter som har fyllt i kursvärderingen är helt nöjda med kursen i relation till lärandemålen (fråga 1 och 2).
Den avvikande åsikten på dessa frågor kommer sig troligen av den 10 år gamla kursplanens behörighetskrav
där litteraturvetenskap såväl som engelska är en möjlig bakgrund och både engelska och svenska anges som
språk. Alla fyra tycker dock att lärarnas och övrig personals bemötande har varit professionellt.
Fritextkommentarerna bekräftar detta samt att kursens innehåll och upplägg har varit bra: "The professors
are excellent and our conversations are very interesting. I also enjoy reading the articles and the texts. Thank
you very much for such an interesting course!"; "An in depth examination of the notions of Utopia/dystopia
and apocalypse within different genres and contexts. For instance within science fiction works like 'The
Machine Stops' and other contexts like in Thirteen Cents. - A nuanced reading list from great classics like The
Time Machine to recent novels like The Dog Stars"; "Jag tycker upplägget är bra som det är".

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

De fyra studenter som har fyllt i kursvärderingen ger inga förslag på förändringar. Den enda
fritextkommentaren som rör detta lyder "No changes". Vi kommer dock att se över och uppdatera kursplanen
inför nästa gång kursen ges.

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


