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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 12

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga förändringar föreslogs för kurserna 1, 2 och 4. När det gäller delkurs 3 (metod) föreslogs åtgärder för att
utveckla undervisningen i kvantitativ metod, bl.a. genom tydliggörande av relevans, fler konkreta exempel samt
inspelade föreläsningar som frigör mer tid till praktiskt arbete i SPSS.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Sociologi II, 30 hp (SOGB01)
Kursansvarig: Elin Vadelius





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.

Svaren på de fasta enkätfrågorna är något mindre positiva än vid föregående kursvärdering. Vid förra kursvärderingen
uppgav de som svarat att de i hög utsträckning kunnat utveckla de kunskaper och förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen. I föreliggande kursvärdering uppger studenterna att de i hög utsträckning eller viss utsträckning kunnat göra
detta. I fritextsvaren framförs önskemål om mer tid för handledning på b-uppsatskursen, men också uppfattningar om att
metod- och uppsatskurs gett nyttiga kunskaper. Resurser har satts in på uppsatskursen, bl.a. i form av extra seminarier.
Noterbart är också att samma metod- och uppsatskurser getts positiva omdömen i kursvärderingen för socialpsykologi II
(kurserna i metod och uppsatsskrivande samläses av studenter i sociologi och socialpsykologi). 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga förslag till genomgripande förbättringar då kursen bedöms som välfungerande. Ett utvecklingsarbete har skett när det
gäller metod- och uppsatskurs som bl.a. inneburit översyn av lärandemål, examinationsuppgifter och undervisningsformer.
Löpande förbättringar kan göras inom ramen för befintligt upplägg och innehåll.

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


