Kursrapport

Kursens namn:

Litteratursociologi, distans

Antal högskolepoäng

Hel kurs

Varav VFU

7,5
Ladok-kod:

31DLL1

Antal registrerade studenter:

20

Program/fristående:

Program

Programkull:
(ex antagna ht-2007)

BIBDV16, BIBDV15

Kursansvarig:

Linnéa Lindsköld och Julia Pennlert

Kurstid:
(vecka-vecka, år)

HT-17 period 3 och 4

Kursresurs:

152h

Examinationsresultat

10 G, 5 VG

Kursvärdering:

Kursvärderingsform
Enkät i p-p

Sammanfattning av
kursvärdering från
- studenter
- lärarlag
Av sammanfattningen ska
studentens upplevelse till
möjlighet till måluppfyllelse
framgå.

Beskrivning och
sammanfattning av exempelvis
mittutvärdering eller annan
utvärdering som skett inom
kursen.

Svarsfrekvens
4 av 24 (16%)

Tyvärr har enkäten för få svarande för att det ska gå att dra
några slutsatser.

Från muntlig kursvärdering rapporteras att studenterna vid
slutseminariet efterfrågade möjlighet att hålla examinerande
seminarier via Adobe Connect, då en del fick resa långt för
att närvara. Andra valde att inte komma pga detta, eller
fastnade i tågtrafiken, varpå de fick skriva komplettering
istället. Seminariet hade nog blivit mer levande om fler
studenter deltagit. Någon efterfrågade också att få höra mer
om vår forskning i området.

Via PIM har flera studenter uttryckt glädje över kursens
innehåll.

Kursansvarig/lärarlags
slutsatser och kommentarer
inför kommande kurs

En sak kursansvariga ska diskutera är möjligheten att ha
online-seminarier istället för att ses fysiskt. Det finns både föroch nackdelar med ett sådant upplägg. Kursansvarig för
tillfället (Linnéa) föredrar i alla lägen ett fysiskt seminarium
eftersom den typen av lärande är svår att få till via digitala
verktyg. Att datumen inte passar för distansstudenterna är
märkligt, eftersom de läggs i förtid för att passa så bra som
möjligt i anslutning till efterföljande kurser.

Eventuella förslag till
förändringar avseende
- mål,
- innehåll,
- arbetsformer,
- litteratur,
- examination
- organisation av kursen
- kurslagssammansättning

I samråd med programansvariga ska campusträffarna
diskuteras. I övrigt verkar kursen fungera fint, trots liten
kontakt mellan lärare och studenter som vanligt på
distansutbildningen.

Övrigt

