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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Hur delarna i de statstvetenskapligt inriktade delkurerna sätts ihop till en helhet ska ses över.

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.
Sammanlagt har 13/43 besvarat kursvärderingen, analysen bygger även på muntlig feedback. Analysen gäller
även den fristående varianten som samläses.
Generellt ges kursen bra omdömen med både hög kvalitet och högt tempo. En viss kritik gällande
examinationsformerna, men där några vill ha fler salstentor medan andra bara vill ha hemtentor. År utan
pandemi ges två examinationer som salstentor och det ska vi nog behålla framöver. Svensk politisk historia
har hamnat i bakgrunden i år vilket vi ska åtgärda till nästa år. Delkurserna innehåller mycket ämnesstoff
vilket gör att god struktur och läsanvisningar samt hjälp att bearbeta stoffet är viktigt för studenterna ska
kunna hämta in de avsedda kunskaperna och färdigheterna. Till stor del tycker studenterna att vi lyckas med
detta men en ännu större tydlighet ses som önskvärt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Att göra tydligheten i förväntad kunskap och hur den kan/ska inhämtas ännu större.
Att återgå till den blandning av salstentor och hemtentor som anges i kursplanen.
Att ge mer tid åt Sveriges politiska historia.

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

