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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 26

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Inga förändringar föreslogs vid föregående kursanalys.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-02-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Sociologi I, 30.0 hp (SOGA01)
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.

Antalet besvarade kursvärderingar är förhållandevis lågt (nio studenter har besvarat enkäten), vilket ger ett
begränsat underlag för slutsatser om hur kursen i stort har uppfattats ur studentperspektiv. De studenter som
besvarat enkäten ger dock en övervägande positiv bild, t.ex. anser flertalet av dem som besvarat enkäten att
kursens upplägg och examinationsmoment motsvarar lärandemålen. Även fritextsvar ger en övervägande
positiv bild. Fler kommentarer framhåller kursens struktur, med veckovisa studieanvisningar, som tydlig och
positiv. Kursens tempo har dock ibland upplevts som högt och stressande, med många uppgifter som ska
göras. Något som kan ha bidragit till detta är att kursen gavs på distans för första gången ht-21, och att alla
instruktioner inte anpassats fullt ut till distansformatet. Inför vårterminen 2022 har vi sett över och förtydligat
skriftliga instruktioner på lärplattformen, samt gjort några mindre justeringar för tid mellan olika kursmoment.
Vi har också bytt plats på vissa kursmoment, för att underlätta studenternas bearbetning av teorier och
begrepp som kan uppfattas som mer svårtillgängliga. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se ovan, förändringar har redan genomförts. Inga ytterligare förslag i nuläget.

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


