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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Åtgärder, men hänsyn till studenternas synpunkter och därefter lärarlagets reflektioner :
- En ordentlig översyn av studiehandledningen bör göras
- Schemat görs om så att arbetstyngden i kursen blir jämnare
- Kursen bör ej examineras med två salstentamina utan en

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik, 15 hp (SMGC01)
Kursansvarig: Ulla Rantakeisu





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.

Ett stort antal fritextsvar har inkommit. Bilden varierar men det finns även några unisona synpunkter. Studenternas
värdering, där den är relativt samstämd, sammanfattas i det följande: Kursen anses ostrukturerad och rörig, den röda tråden
var svår att se. Kursen har alltför få föreläsningstillfällen vilket en del har uppfattat som att utbildningen ges på distans.
Salstentamen omfattade alldeles för mycket litteratur, examinerade inte lärandemålen och irrelevanta frågor ställdes. Its
learning upplevdes som rörig. Det var även alldeles för många obl. seminarier, dessutom i slutet av kursen, vilket
upplevdes som tungt och tidsödande. Inte minst medförde detta att tiden mellan det sista obligatoriska seminariet och
salstenta blev för kort ? tentaläsningen blev lidande. Avslutningsvis vill studenterna att lärare använder PPT och att de får
tillgång till föreläsningsmaterial. 

Här följer en sammantagen analys av studenters synpunkter i kombination med vår värdering. Kursintroduktionen, där den
röda tråden och kursstrukturen ska skissas upp, blev inte alls tillfredsställande. Introduktionstillfället fick ställas in på grund
av att en lärare var tvungen att vårda sjuk anhörig. Annat i början av kursen fick på grund av detta kastas om. Det var
emellertid endast ett föreläsningstillfälle i kursen som utgick (föreläsning av gästlärare). Skillnaden mellan
introduktionskursen ? som har lite extra lärarresurs ? och denna mer vedertagna lärarresurs kommer också till uttryck i
studenternas kommentarer om distansutbildning med alltför få föreläsningstillfällen. Kommentarer om att salstentamen
omfattar alldeles för mycket litteratur är förståelig, kursen är omfattande då den är en ?halvterminare?. Även om studenter
anser att tentafrågorna är irrelevanta eller ovidkommande har ändå studenter möjlighet att ge relevanta svar.
Tentafrågornas betydelse avgörs av lärare, inte av studenter. Lärandemålen låter sig t.ex. inte examineras rakt av utan
operationalisering (dvs. konkretisering). Vi har även tittat på hur tidigare terminers fördelning ser ut i antal U, G och VG i
salstentamen. Fördelningen i denna kurs mellan de som har fått betyget underkänd, godkänd respektive väl godkänd ligger
relativt väl i linje med tidigare terminers första salstentamensresultat. 
Om Its learning kan konstateras att olika kurser har skilda struktur på Its learning. Den första kursen i programmet,
introduktionskursen, har en kronologisk struktur och denna kurs, den andra, har en tematiserad struktur. Skilda struktur kan
skapa förvirring. Vidare har kursen relativt många (sex) obligatoriska seminarier och skrivuppgifter med en något ojämn
arbetsbelastning för studenter; den är tyngre mot slutet. Den något ojämna arbetsbelastningen förstärktes också av att vi
ville ge studenterna ?ledigt? mellan jul och nyår. Kursen fick även salstentamenstid (detta styr inte lärare över) tisdag vecka
3 istället för som brukligt i slutet av vecka 3 (torsd-lörd) vilket ytterligare förstärkte en kort tentamensinläsningsperiod. Det är
varje enskild undervisande lärare som avgör upplägget på den egna undervisningen, om och vilka tekniska hjälpmedel
som används, om PPT delas ut m.m. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Kursintroduktionen måste tydliggöras, särskilt till innehåll för att binda samman litteraturen med lärandemålen. Även
kursens förutsättningar bör klargöras, dvs. att denna kurs har ngt mindre lärarresurs i jämförelse med introduktionskursen. I
ett längre perspektiv kommer färre lärare att undervisa på kursen vilket förmodligen ytterligare kan bidra till en mer
sammanhållen kurs. 
- Strukturen på Its learning kan samordnas över kurser för att inte skapa förvirring bland studenter. Diskussion ska inledas
med lärarkollegiet. 
- Boken Sociala landskap kommer endast att seminariebehandlas, ej ingå i salstentamen. 
- Antologin Konkurrensens konsekvenser (red. Hartman) kommer ej att ingå i salstentamen, däremot kommer den att
bearbetas med en obligatorisk individuell skriftlig reflektion. 
- Det obligatoriska intersektionalitetsseminariet utgår och ersätts med ytterligare en föreläsning utifrån boken av Mattsson
(2010). Boken kommer att ingå i salstentamen.
- Bokkapitel av Rantakeisu (2012) ersätts av vetenskaplig artikel av Rantakeisu (2014). 
- Vårterminen 2017 har denna kurs en vecka mellan sista kurstillfälle och salstentamen. 

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


