PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-02-19
Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik, 30.0 hp (SOGA50)
Kursansvarig: Elin Vadelius
Grunddata från Ladok

Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 22

SOGA50

Anmälningskod: 31124
Termin:

HT-18

Startvecka:

201835

Slutvecka:

201903

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 47

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga specifika förslag på förändringar föreslogs vid föregående kursanalys. Utökade instruktioner för
referenshantering har tidigare införts, i enlighet med önskemål som framförts av studenter i
kursvärderingsenkäter. Sedan tidigare pågår arbete med att se över hur studenters utveckling i vetenskapligt
skrivande kan stärkas (bl.a. i samarbete med skrivhandledningen vid Karlstads universitetsbibliotek) samt hur
studenter introduceras till sociologiämnet på de två första delkurserna på termin 1. Detta arbete kommer att fortgå
och utvecklas.

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.
I jämförelse med föregående kursanalys (HT-17) är det något färre studenter som svarat att de "i mycket hög utsträckning"
kunnat utveckla de kunskaper och färdigheter som finns beskrivna i lärandemålen. Det är också något färre studenter som
svarat att de "i mycket hög utsträckning" haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper och färdigheter som finns
beskrivna i lärandemålen, under kursens examinerande moment. Flertalet av dem som fyllt i kursvärderingsenkäten har
dock valt svarsalternativet "hög utsträckning" på dessa frågor, vilket kan uppfattas som ett positivt helhetsomdöme. Flertalet
har också svarat att de upplevt bemötandet från lärare och annan personal som "professionellt och tillmötesgående". De
fritextsvar som lämnats rör synpunkter på en enskild delkurs som upplevdes som otydlig som följd av byte av lärare.
Synpunkterna förefaller i huvudsak vara begränsade till denna delkurs. Detta får bedömas som ett tillfälligt undantag då
den berörda kursen getts ett flertal gånger tidigare, utan att bli föremål för negativa omdömen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inga förslag till förändringar baserade på denna kursvärdering. Det arbete som initierats sedan tidigare för att stärka
studenters skrivutveckling samt introducera sociologiämnet på ett pedagogiskt sätt under de första terminsveckorna,
kommer att fortsättas som planerat i dialog med programrådet där studenter är representerade.

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

