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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
-Kommer att lägga ut en inspelad föreläsning som introduktion till kursen. Den eller ytterligare en
inspelad föreläsning kommer att ta upp relevant litteraturteori. (Kommentar: Jag gav istället en
introduktion i Zoom och la upp min ppt i Canvas.)
-Vad gäller antalet seminarier och eventuella ändringar i litteraturlistan så kommer dessa aspekter
att övervägas noga då kursen planeras nästa gång.
-Håller med om att seminarierna behöver en tydligare struktur och kommer att sträva efter detta på
olika sätt.

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.

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare, 7.5 hp (ENADL9)
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 15 registrerade studenter deltog 10 aktivt på någon del av kursen och 4 är klara med kursen. Baserat
denna kursutvärdering som fyra av studenterna har fyllt i så fungerade kursen bra denna gång - tre av fyra är
mycket nöjda med kursens upplägg, examinerande moment samt bemötande från lärare och övrig personal.
Den tid som har lagts ned av studenterna pekar på att kursens innehåll verkligen motsvarar 7,5 hp. I de tre
fritextkommentarer som handlar om vad som har varit bra med kursen och bör behållas lyfts främst böckerna,
primär- och sekundärkällor men också i viss mån uppgifterna, undervisningsstil och feedback. Kursen beskrivs
i slutet av en kommentar som "Bra kurs överlag, kändes fint sammanhållen". 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det finns spridda, individuella förslag i fritextkommentarerna på vad som bör ändras inför nästa gång kursen
ges men baserat på denna kursvärdering är inga större förändringar nödvändiga. 

Vad gäller förslagen på förändringar kommer jag dock att noga överväga om jag ska göra smärre ändringar
på litteraturlistan samt hur diskussionerna av de olika romanerna läggs ut på seminarierna. Hur McDowells
bok används och ramas in i förhållande till dagens teorier kräver också fortsatt eftertanke och möjliga
förändringar.

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


