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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 11

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Dubbelbokningar mellan de parallella kurserna måste undvikas. Bättre kommunikation mellan de som lägger
schema är ett
måste.
Mindre grupper, hellre två grupper än en stor grupp.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-06-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Samhällsvetenskaplig metodkurs, 7.5 hp (KGGB70)
Kursansvarig: Nina Christenson





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.

Studenterna är överlag nöjda med kursen. Schematekniskt hade förbättringar skett på så vis att dubbelbokningar och
schemvkrockar undvikits men på grund av upplägg i de kurser som KGGB70 samläser med tvingade alla de examinerande
seminarierna ligga i slutet av kursen istället för i direkt anslutning till föreläsningsserien vilket hade varit bättre. Precis som
vid tidigare år var det många studenter som inte deltog i tillfredsställande utsträckning i föreläsningsserien vilket gjorde att
en stor del av seminarierna inledningsvis ägnades åt innehållsliga frågor. I övrigt har den formativa karaktären på
seminarierna varit mycket uppskattad och fungerat väl. Studenterna uppger i sina svar att de lagt ner förhållandevis mycket
tid på kursen (den går på halvfart och studenterna uppger att de lagt ner mellan 29-39 timmar/vecka) vilket antagligen
gäller de sista fem veckorna med seminarier. Studenterna anser att de blivit professionellt bemötta och i en muntlig
utvärdering uttryckte studenterna att de är mycket nöjda, f.a. med seminarierna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Återigen behöver schemaläggningen ordnas (även om detta antagligen är svårt med tanke på samläsningen med andra
kurser) och att ha utspridda seminarier i samband med relevanta föreläsningar är att föredra till skillnad från att ha dessa
efter föreläsningsseriens slut.

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


