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Kurskod: HIA670
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Termin: VT-22
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Slutvecka: 202212
Studietakt: 50%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 9

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I förra analysen övervägdes att "studenternas uppgift att presentera en egen källa får ordentlig
muntlig feedback i form av ett seminarium. Istället skulle ett litteraturseminarium kunna strykas och
göras om till en skriftlig diskussion online. Detta skulle fungera bättre men bara givet att nästa
termins studenter har lika goda analytiska färdigheter som de nuvarande." I denna utvärdering
efterlyser en student just mer muntlig diskussion och studenternas färdigheter är utmärkta, så
ändringen bör genomföras.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-04-11

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kulturhistorisk forskningsmetodik, 7.5 hp (HIA670)
Kursansvarig: Hanna Enefalk





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.

Kursen hade fler deltagare denna termin och sju av nio besvarade utvärderingen. Omdömena var nästan bara
positiva och särskilt verkar studenterna ha uppskattat de varierande lärande- och examinationsformerna. De
upplevde också att de lärde sig mycket. En student var dock mycket missnöjd med att kursledaren inte hade
möjlighet att löpande svara på individuella frågor via mejl och telefon.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen kommer att arbetas om pga omflyttningar inom programmet. Så mycket som möjligt bör bevaras av
den befintliga kursen, eftersom den fungerat så bra. Något ytterligare moment av muntlig diskussion vore
bra. Information om att kursledaren svarar på frågor i samband även med skriftliga undervisningstillfällen
behöver ges så att ingen upplever bristande tillgänglighet.

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


