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1. Lärarens/lärarnas förslag till förändringar av kursen på kort sikt
Sammanfattningsvis fick kursen mycket goda utvärderingar. Mellan 8-10 på nästan alla frågor. Ett par
förändringar föreslås dock:
Slutuppgiften och slutseminariet ska vara helt fristående och inte kopplas ihop med ett tema
(kommodifiering var det nu). Ett par studenter tyckte att de inte hunnit lära sig detta tema innan
slutuppgiften. Vi märkte också att eftersom vi la in examinerande slutupogift i anslutning till sista tillfället
tenderade vissa studenters slutuppgifter att mest fokusera just kommodifiering och det blev mindre av
slutuppgift och mer av en vanlig seminarieuppgift.
Vi funderar också på att minska på inlsaget med bildanalys och lägga in andra metoder - diskursanalys
vore kanske en fördel? Det skulle kunna kombineras med postkoloniala teorier (orientalism som diskurs).

2. Lärarens/lärarnas förslag till förändringar av kursen på längre sikt
Just nu inte några sådana förslag eftersom vi just har startat kursen. Men det kan tänkas att den ska ges på
engelska framöver.
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3. Kommentarer som inte kommer att leda till några förändringar
Vissa kommenterar att det är svår litteratur, och någon kommenterar att litteraturen inte tas upp på
föreläsningen. Det kommer vi inte att åtgärda eftersom flera av föreläsningarna syftar till att ge en bredare
bild och sätta in litteraturen i ett större sammanhang och vi uppskattar att det är en blandning med både lite
mer lätttillgänglig och lite mer krävande texter som det ska vara på en masterkurs.

4. Återkoppling
Denna sammanställning läggs ut på kursens hemsida.

Vi har tagit del av ovanstående text:
Medverkande lärare.

Medverkande student.
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