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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I huvudsak angav lärare under HT 2014 att kursen hade fungerat väl och att inga förändringar behövdes. För
delkurs 2 angavs dock att vissa ändringar i hemtentans upplägg behövde göras, så att momenten om multimodal
analys betonades mer. Litteraturen behövdes också ses över för delkurs 2. För delkurs 4 uppgav läraren att
tydligare information behövde ges till studenterna angående kursens upplägg - informationen behövde också
tydliggöra den enskilde studentens ansvar på kursen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-03-07

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.
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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Genomströmningen på kursen har varit relativt god. 
Det är svårt att tolka den kvantitativa delen av kursvärderingen, då den omfattar fyra sinsemellan ganska olika delkurser
utan att studenterna kunnat specificera vilken delkurs de avser. Överlag ser siffrorna goda ut. En majoritet har på varje
fråga svarat A eller B (I mycket hög eller I hög uträkning). 
De kvalitativa svaren visar att studenterna är nöjda med lärarnas engagemang. Det framförs viss kritik mot att information
om vad som förväntas ibland brustit. En student som haft problem med medlemmar i sin grupp, påpekar att det borde finnas
mer stöd för dessa situationer. Några efterlyser fler undervisningstillfällen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Informationen på varje delkurs bör ses över, så att den tydligt instruerar studenterna inför examinationen. 
Lärarna på programmet Samhällsanalytiker med inriktning organisering arbetar fortlöpande med frågor om grupparbeten.
Arbetet med att ge mer stöd till studenter under dessa arbeten pågår, men är inte något som kan åtgärdas för denna kurs
specifikt.

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


