
 
 
  

1(2) 

 

 
   

 
 

  

 

 
 
 
 
 

 

Kursrapport ht 2020 

Kursens namn: LIT400 Dövas kultur och historia, 5 hp  

1. Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: 

Ingen förändring. 

2. Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fristextsvar på enkäten samt ev. övrig utvärdering under kursens gång): 

Baserat på 9 svar från 28 avklarade studenter får kursen 4,1 av 5 som helhet. Studenterna 
samläser kursen med studenterna från kandidatprogrammet LITK10. En del av dem har flyttat 
sig till kandidatprogrammet under kursens gång. Den får också positiva (och långa!) 
fritextskommentarer när det gäller hur väl lärandemålen uppnåtts.  

Studenterna uppskattar kursen och lyfter fram ett bra upplägg. De tycker att de lärt sig mycket 
om dövas historia och kultur samt fått inblick i hur döva har haft det genom tiderna i 
samhället och tagit del av dövas erfarenheter och perspektiv. Efter liveföreläsningar i Zoom 
har de fått ställa så många frågor de vill – vilket uppskattas. Av alla kurser under höstterminen 
tycker en att denna kurs varit bäst formad efter Zoom. 

3. Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa 
resultat, fristextsvar på enkäten samt ev. övrig utvärdering under kursens gång): 

Inte direkta svagheter enligt de flesta kommentarerna men det visar sig att teckenspråkstolkars 
arbete i Zoom varit inte bra. Några nämner att de ville ha powerpoint-bilder innan 
liveföreläsningar i Zoom för att kunna fokusera på dem. Några nämner att de skulle behöva 
stöd till PM-skrivandet inför examination. 

4. Lärarnas analys av kursens genomförande: 

De olika temana uppskattas mycket. Slutseminariet är väldigt intressant och studenterna har 
fått göra research själva. Dock är det ganska tufft via Zoom med teckenspråkstolkar hela 
kursen på grund av pandemin så har det gjorts en del förbättringar efter andra halvan av 
kursen. 
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5. Slutsatser samt förslag till förändringar för att utveckla kursen: 

Uppläggningen kommer att behållas tillsvidare. Litteraturen behövs ses över, aktualiseras och 
göras tillgängliga. Powerpoint-bilder delas ut innan liveföreläsningar i Zoom. 
Två typer av examination: summativ och formativ examination skulle kunna läggas till.  
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