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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--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
schemautlägg för delkurs 2 inför nästa kurstillfälle.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-02-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.
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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.

Läsperioden har, i någon mån, påverkats av den rådande coronasituationen genom att det funnits osäkerhet
om införande av nya restriktioner och genomförande av närträffar. Distansstudenterna har genomfört hela sin
studietid på distans och inga gemensamma närträffar har genomförts. Utvärderingen har besvarats av 30%
av kursdeltagarna (6 av 20). Av de som svarat anser 67% att kursens upplägg i hög eller mycket hög
utsträckning varit ett stöd för att nå kursmålen, 33% har svarat i viss utsträckning. 67% av de studenter som
svarat anser att de i mycket hög eller hög utsträckning haft möjlighet att visa vad de lärt sig i kursens
examinerande moment. 50% av de svarande anser att bemötandet från kursens lärare varit i hög eller mycket
hög utsträckning professionellt och 50% har svarat i viss utsträckning.
Svarsfrekvensen har varit låg så det är svårt att dra några bestämda slutsatser om majoriteten av
kursdeltagarnas åsikter. Av de som svarat kan man konstatera att en majoritet av kursdeltagarna, i allt
väsentligt, uttryckt positiva omdömen om kursens upplägg och examinerande moment. 
Av fritextsvaren framgår att delkursguiderna upplevts som informativa och seminarierna samt
instuderingsfrågor som givande. Förbättringsmöjligheter som påpekats är användandet av Canvas i sista
delkursen samt mindre av ekonomis teori. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi kommer att genomföras ytterligare en översyn av innehåll och schemautlägg för delar av delkurs 2 inför
nästa kurstillfälle. Tydligare struktur på Canvassidan i delkurs 3.

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


