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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 35

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-04-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Motstånd och social förändring, 7.5 hp (SOGA61)
Kursansvarig: Majken Jul Sørensen





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.

Mindre än en femtedel av de studenter som var registrerade på kursen har svarat på enkäten. Vi har också
utvärderat kursen i en mer omfattande enkät där svarsfrekvensen är lite högre. 

Kursutvärderingen ger sammantaget en mycket positiv återkoppling på kursen. Studenterna har i hög
utsträckning upplevt att kursen har tydliga målformuleringar, tydlig struktur och uppmuntrat till
kunskapssökande och självständigt tänkande. Alla som har svarat upplever lärarnas bemötande som
professionellt ?i mycket hög utsträckning?. Många har uppskattat upplägget med veckovisa inlämningar, de
inspelade introduktionsfilmerna och examinationsuppgiften. Majoriteten av studenterna visar intresse för att
läsa mer om motstånd, t.ex. genom en fördjupningskurs.

Kurslitteraturen upplevdes i stort sett relevant, dock var några texter extra svåra. Det efterfrågas fler
miniföreläsningar i relation till några av kursens svårare texter samt mer tid i större grupp för att kunna
reflektera tillsammans med andra. Även ökat sidantal på veckouppgifterna nämns som ett förslag på
förbättring, för att kunna få med alla tankar från gruppdiskussionerna då det ibland var många frågor att
diskutera. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi ser över möjligheterna att byta ut några av de svåraste texterna till kommande termin och kommer även
öka sidantal på veckouppgifterna så studenterna kan skriva mera.

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


