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Slutvecka: 201803

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kurslitteraturen behöver justeras på grund av att bokförlag slutar ge ut minst två av kursböckerna. Gällande
kursens upplägg ska arbetet med att utveckla de nätbaserade formerna för lärande och examination fortgå.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-02-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Socialgerontologi, 7.5 hp (SMAS07)
Kursansvarig: Irma Heikkinen





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.

Önskemål/synpunkter lyfter att utveckling av kursens distansupplägg mot mer nätbaserade former för lärande och
examination fungerat väl och har uppskattats av de flesta studenter. Utöver aktuell kursutvärdering (besvarat av 7/15) har
kursen utvärderats vid den sista avslutande träffen (besvarat 13/15). Litteraturen lyfts som intressant, särskilt den nya boken
om demens. ?Intressant bok om demens, som belyser den från socialt perspektiv?. Arbetet i forum beskrivs givande. ?
Genom foruminlägg så gavs kunskap på ?samma sak? men genom andras ögon, ovärderligt sätt att lära sig ny kunskap?.
Önskemål som framförs av några studenter är mindre att läsa och fler träffar. I ett samlat omdöme från studenterna beskrivs
kursen övervägande som bra, intressant och lärorik. Någon avslutar med [?] framförallt viktig kurs?. Analysen kan
sammanfattas som att kursen väl svarar mot angivna målsättningar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Arbetet med att utveckla kursens innehåll samt de nätbaserade formerna för lärande och examination fortgår.

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


