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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 21

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 62

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Boken om Socialpolitik kommer bytas ut mot en ny - och sidmässigt inte lika omfattande - till
vårterminen 2021. De olika tentamensformerna består men däremot blir det inte inlämning av
hemtentamen och digital tenta (den 2a längre varianten) samma dag - de separeras tidsmässigt
vilket även var ett önskemål som framkom i studneters värdering. Innehållet i tentamina ses över
varje termin. Kort genomgång (repetition från terminens 1a kurs) av referenssystem införs. Vid
föreläsningstillfällen kommer break-out rooms i zoom för korta gruppdiskussioner att användas i
större utsträckning än tidigare.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-24

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.

21 av 62 registrerade studenter har besvarat enkäten, vilket utgör en tredjedel av studenterna. Generellt har
kursen gett möjlighet för studenterna att nå kursens lärandemål. Majoriteten av studenterna har lagt ned
mellan 30-39 timmar per vecka på kursarbete. Uppfattningarna om lärarnas professionella bemötande
varierar alltifrån att de i mycket hög utsträckning är professionella till att de i ringa utsträckning är det. De
öppna svaren tyder på att varierande tentamensfomer uppskattas, man önskar emellertid fler föreläsningar
och fler seminarier. Kurslitteraturen till den 1a digitala tentan var omfattande: Läsanvisningar i
kurslitteraturen önskas till föreläsningar. Några riktar kritik mot att frågor inte kunde ställas under zoom-
föresläningar utan efter föreläsningen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Nästa gång kursen ges blir det med stor sannolikhet på campus vilket givetvis förändrar kursens
förutsättningar, dvs. upplägg och tentamensformer. Istället för två digitala tentor blir det två salstentamina.
Det blir inte fler föreläsningar men möjligen något längre tillfällen för möten, dvs föreläsningar och
gruppdiskussioner i jämförelse med den pandemi-situation som har rått under kursens gång. Undervisning i
klassrum öppnar även för tillfällen att avbryta föreläsningar för frågor. Tydligare läsanvisningar införs i
studiehandledningen. En antologi av Hartman byts ut mot aktuellare litteratur.

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


