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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 17

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 54

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-08-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik, 15.0 hp (SMGC01)
Kursansvarig: Ulla Rantakeisu





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.

17 av 54 registrerade studenter har besvarat enkäten, dvs ca 30 procent av enkäten har besvarats av
studenterna. Få svarande utgör tyvärr ingen grund för reellt kursutvecklingsarbete: Vilka har svarat? Är det
dem som är förhållandevis nöjda eller de som är missnöjda med kursen? Av de svarande uppges att kursen
har gett
dem viss möjlighet att nå kursens lärandemål. De flesta studenter uppger att de har lagt ned mellan 30-39
timmar per vecka på studierna. Uppfattningar om lärarnas och övriga personals bemötande varierar men
majoriteten anser att professionaliteten är hög. ´

De öppna svaren tyder på att kursens uppdelning i tre tydliga moduler uppskattas och de har examinerats "i
mycket olika saker, seminarium, tentamen och inlämning. Skönt och jobba lite själv efter förra kursen som
bestod av mycket grupparbete".
Hemtentan får flera positiva röster från de svarande. Kursen uppfattas som tuffast i modul 1 och 3
(examineras medelst salstentamen), särskilt modul 1 då tre omfattande böcker examineras genom salstenta.
Tips inför salstentamenspluggandet efterlyses men även uppmaningar om att vi endast ska ställa tentafrågor
om det vi föreläser om. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga förändringar i litteraturlistan då den reviderades 2021. Se över möjligheten att ge tydligare
sidhänvisningar i kurslitteraturen och olika tips på hur man kan tentaläsa.

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


