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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 21

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 59

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Nästa gång kursen ges blir det med stor sannolikhet på campus vilket givetvis förändrar
kursensförutsättningar, dvs. upplägg och tentamensformer. Istället för två digitala tentor blir det två
salstentamina. Det blir inte fler föreläsningar men möjligen något längre tillfällen för möten, dvs
föreläsningar och gruppdiskussioner i jämförelse med den pandemi-situation som har rått under
kursens gång. Undervisning i klassrum öppnar även för tillfällen att avbryta föreläsningar för frågor.
Tydligare läsanvisningar införs i
studiehandledningen. En antologi av Hartman byts ut mot aktuellare litteratur.
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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.

21 av 59 registrerade studenter har besvarat enkäten vilket utgör ungefär en tredjedel av studenterna.
Problemet med så få svar är att de inte kan utgöra grund för reellt kursutvecklingsarbete: Vilka har svarat? Är
det dem som är förhållandevis nöjda eller missnöjda med kursen? Av de svarande uppges att kursen har gett
möjlighet för dem att nå kursens lärandemål. Åtta studenter uppger att de har lagt ned
mer än 40 timmar per vecka på studierna men lika många anger att de har lagt ned mindre än 30 timmar per
vecka. Uppfattningar om lärarnas och övriga personals professionella bemötande varierar alltifrån att de i
mycket hög utsträckning är professionella till att de i ringa utsträckning är det. De öppna svaren tyder på att
kursens uppdelning i tre tydliga moduler uppskattas men några anger önskemål om fler seminarier.
Hemtentan får också ett antal postitva röster från de som har svarat. Kursen uppfattas som tuffast i modul 1
(salstenta) enligt de öppna svaren. Salstentan i den tredje modulen var enligt några röster problematisk
alternativt svår då de ombads att i relativt stor utsträckning diskutera olika typer av teorier, inte enbart
redvisa dem. Någon enstaka vill ha fler frågor på salstentan så man verkligen får visa vad man kan. Flera
riktar kritik mot de uppmanades ha kameran på under en zoom-föreläsning.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Oturligt nog gick även delar av denna kurs på Zoom men nu ser det ut som att den nästa gång helt ges på
campus. Vi avser inte att förändra upplägget i modulerna och litteraturen reviderades nyligen till
höstterminen 2021. Däremot blir det förändringar i upplägget på salstentan i modul 3.

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


