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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 50

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Svarsfrekvensen ligger på knappt 20 procent vilket gör att inga säkra slutsatser av resultatet kan
dras, särskilt då svaren är av mycket spridd karaktär. Årets kurs har också beorende på Corona-
epedemin haft ett unikt upplägg vilket gör att förutsättningar varit helt annorlunda mot tidigare, och
förhoppningsvis även senare kurser.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Samhällsvetenskaplig metod och uppsats, 15.0 hp (KGGB53)
Kursansvarig: Hans Olof Gottfridsson





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.

Färre än en tredjedel har besvarat utvärderingen vilket gör resultatet osäkert. Sammalunda har även årets
kurs beroende på innevarande pandemi varit tvungen att bedrivas på distans vilket försvårat moment som
seminarier och handledning. Även detta år spretar de avgivna svaren i olika riktningar, men moment att se
över är ordning på föreläsningar/seminarier och att handledares kommentarer och bedömningar i högre grad
synkroniseras med varandra. Noteras skall även att många studenter uppfattar kursen fungera väl.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Programmet är under revision och kursen kommer efter HT22 att ersatts av nytt upplägg. Moment att ta med
denna årgång till kommande år är att se över ordning på föreläsningar och seminarier, då dessa ibland
uppleves komma i fel ordning och för tidigt. För kursen i år har en gemensam mall för uppsatsens upplägg och
innehåll tagits fram, vilket haft god effekt på arbetenas kvalité. Utvärderingen visar dock på att arbetet med
att synkronisera hur lärare handleder och bedömer arbeten behöver fortsätta för kommande kurs. Av vikt är
också att handledare i vissa fall blir snabbare i sina återkopplingar, då skrivtiden för uppsatsen är begränsad.
Berörda lärare har informerats om kritiken.

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


