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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi avvaktade med förslag på förändringar eftersom ämnet granskades av UKÄ under våren 2020.
UKÄ gav omdömet hög kvalitet och inga förändringar har vidtagits mot bakgrund av UKÄ:s
granskning.

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.
Utvärderingen har besvarats av 40% av kursdeltagarna (9 av 23). Av de som svarat har 4 av9 svarat att
kursens upplägg i hög eller mycket hög utsträckning varit ett stöd för att nå kursmålen. 5 av 9 har svarat i
viss utsträckning. 7 av 9 studenter anser att de i mycket hög eller hög utsträckning haft möjlighet att visa vad
de lärt sig i kursens examinerande moment. I allt väsentligt uppfattas lärares bemötande som professionellt
(67% procent har svarat i mycket hög eller hög utsträckning).
Av de fåtaliga kommentarer som finns framgår att delkursen kriminologi varit otydlig i sitt upplägg och att
någon uppfattat lärare som otydliga samt allt för komprimerat schema. Det som framhållits som bra är
föreläsningar, inspelade föreläsningar och det materialet som ingått i kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Det kommer att bli förändringar vad gäller undervisande lärare på delkurs 2 och på ämnet finns inför nästa
kurstillfälle en nyanställd sociolog. Vi kommer att genomföras en översyn av innehåll och schema för delkurs 2
inför nästa kurstillfälle.

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

