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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.

9 studenter har svarat på enkäten, vilket ger ett visst underlag även om det kunde varit större. Det är bekymmersamt att två
studenter verkar missnöjda med kursen. Detta tas naturligtvis i beaktande. Det har gjorts separata utvärderingar efter både
dk1 och dk 2 och dessa ger ett bredare underlag för analys och förslag på åtgärder inför nästa termin. Sammantaget så
verkar studenterna nöjda med kursen, men de ser visst utrymme för förbättring.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det är en ganska vår kurs att få ihop, eftersom tre studentgrupper ska samsas - de som läser SOGC01 och där finns både
de som läst sociologi och de som läst socialpsykologi, samt de som läser programmet Samhällsanalytiker. Sammantaget
så ger detta att studenter anländer till kursen från lite olika håll. Det pågår ett samtal kring detta problem (och denna
möjlighet) inom kollegiet. Inför höstterminen så ska ett par artiklar bytas ut i syfte att tydliggöra det sociologiska perspektivet
ytterligare. En uppgift kommer också att ändras på den kvalitativa delen av metodkursen i syfte att fördjupa kursinnehållet.

När det gäller examinationsprocessen i uppsatskursen så kommer denna att ses över. Problemet är djupast sett att
examinerande lärare inte får tillräckligt med tid för uppgiften. Det är alltså i huvudsak en resursfråga. Möjligheterna att
förtydliga informationen om denna kurs kommer dock att granskas.

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


