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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 27

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 52

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Åtgärder, med hänsyn taget till stuenternas synpunkter, till nästa kurstillfälle:
* Skriva ut poäng för godkäntnivå på salstentan.
* Tydliggöra vilka böcker som hör till vilka kursmoment i studiehandledningen.
* Dela upp salstentan i två omgångar. En i mitten på kursen och en i slutet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-08-30

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik, 15 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.

Kursvärderingen har ett relativt stort bortfall då 27 av 52 studenter besvarat enkäten vilket innebär att det är svårt att dra
några generella slutsatser om den kvantitativa delen av kursvärderingen. Den konstruktiva kritiken handlar företrädesvis
om brister i studiehandledningen; datum, klockslag och salar förändrades alltför mycket under kursens gång jämfört med
handledningen. Vissa uppgifter kring kompletteringar kan förtydligas. Det finns även synpunkter på att arbetstyngden i
kursen var ojämnt fördelad, Den senare delen av kursen upplevdes som tyngre med alltför många seminarier,
grupparbeten med korta tidsspann jämfört med den första kursdelen. Det sistnämnda beror på att vi denna termin testade
att ha en salstenta efter ungefär halva kursen och studenterna gavs även egen tid för inläsning inför den salstenta.
Schemat på slutet blev då lite för tidspressat. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Åtgärder, men hänsyn till studenternas synpunkter och därefter lärarlagets reflektioner : 
- En ordentlig översyn av studiehandledningen bör göras
- Schemat görs om så att arbetstyngden i kursen blir jämnare
- Kursen bör ej examineras med två salstentamina utan en

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


