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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 16

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 73

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-06-26

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.

Det är endast 16 studenter som har svarat av 73 registrerade (av dessa 73 är det ungefär drygt tiotalet som är
omregistrerade för att göra omtentor via denna kurs på canvas). Det är lite blandad kompott: Vissa tycker det har varit
mycket litteratur, lite röriga seminarier via zoom medan andra har gillat att det har varit konkreta och tydliga uppgifter att
följa hela tiden i kursen då det medfört tidsstruktur till en oväntad "distansutbildning". Överlag tycker flera att givet
omständigheterna - pandemin - har kursen fungerat bra. Möjlighet till diskussioner via zoom när social skiktning och
intersektionalitet tas upp hade varit önskvärt

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Denna kurs kommer att genomgå en hel del förändringar till HT20: Det är den första kursen i programmet som nu har
provkoder - vilket är bra i stora kurser med många hp. Det medför att även om man som student missar i del av kursen, t ex
en av två deltentor, kan man få betyg i ladok på andra delar av kursen som avklarats. Detta medför dels att studenters
kontakt med CSN om studielån underlättas ("restar" med färre poäng), dels ökar provkoderna även rättssäkerheten för
studenter. 

Förutom delbetyg i Ladok för kursen kommer vi att revidera en stor del av kurslitteraturen - dvs byta ut gammal litteratur -
samt förändra upplägget i kursen för att få en bättre struktur i enlighet med kursens lärandemål.

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


