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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 29

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 65

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Denna kurs kommer att genomgå en hel del förändringar till HT20: Det är den första kursen i
programmet som kommer ha moduler/delkurser vilket är bra i stora kurser med många hp. Det
medför att även om man som student missar i del av kursen, t ex en av tre deltentor, kan man få
betyg i ladok på andra delar av kursen som avklarats. Detta medför dels att studenters kontakt med
CSN om studielån underlättas ("restar" med färre poäng), dels ökar provkoderna även
rättssäkerheten för studenter.

Förutom delbetyg i Ladok för kursen kommer vi att revidera en stor del av kurslitteraturen - dvs byta
ut gammal litteratur - samt förändra upplägget i kursen för att få en bättre struktur i enlighet med
kursens lärandemål.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-02-15

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.

Ca 45 procent av studenterna har svarat på kursvärderingen. Överlag förefaller de flesta relativt nöjda då
kursen har varit ett stöd för dem att nå lärandemålen. 

De öppna svaren lyfter å ena sidan att littertauren är omfattande och det är något stressigt inför tentorna men
å andra sidan anses att de varierande tentaformerna är bra. Lärarnas bemötande är generellt professionellt.
Föreläsningar via zoom är tunga - särskilt om de pågår (alltför) länge. Önskemål om att emellanåt bryta av
dem med korta gruppdiskussioner i breakout-room finns. Kort repetition om referenser skrivs önskas och att
hemtentan kan tydliggöras något. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

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. 

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


