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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 16

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 33

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen har utvecklats för att tydligare lyfta fram evidensbaserad praktik. Två av tre
examinationsuppgifter förtydligades och fokus på att höja tempot sen tidigare kursomgång.
Dialogseminarium prövades för att förbättra delaktighet och diskussioner. Litteraturlistan
uppdaterades med nyutkommen litteratur samt aktuella kunskapsöversikter från
Socialstyrelsen, SBU mfl.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-12-07

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Utvärdering och evidens i det sociala arbetet, 15 hp (SMAA07)
Kursansvarig: Birgitta H Svensson





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.

Studenternas kritik mot instruktionerna i den individuella examinationsuppgiften är befogad och behöver justeras eller helt
göras om till nästa kursomgång. Ytterligare kritik riktades mot att de studenter som inte deltog vid ordinarie seminarium inte
fick skriftliga kompletteringar. Det planerade uppföjande seminariet gick inte att genomföra vilket gjorde att det blev
problem med denna delen, vilket var olyckligt. 
Studenterna gav överlag mycket beröm under kursen och önskar att det även fortsättningsvis är fokus på att knyta ihop teori
och praktik och att man fortsätter med processutvärdering av studenternas lärande, så som prövades i kursen. Studenterna
svarade på en enkät vid kursstart, i mitten av kursen och vid avslut av kursen. Genom dessa kunde vi följa
kunskapsutvecklingen i förhållande till varje lärandemål, diskutera lärande i förhållande till professionell expertis enligt
EBP, samt anpassa innehållet i föresläsningarna utifrån studenternas kunskapsnivå. Enkäterna fångade även studenternas
behov samt deras uppfattning om vad som hindrade eller möjliggjorde deras lärande. Sammantaget var studenterna nöjda
eller mkt nöjda med kursen. Genom olika pedagogiska verktyg som menti.com, dialogseminarium och utvärdering av
lärandeprocessen blev studenterna delaktiga på ett mycket bra och givande sätt. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa kursomgång behöver den individuella examinationsuppgiften ändras och litteraturen uppdateras ytterligare.
Kursen har fram till nu varit 15 hp men är fortsättningsvis 7.5 hp, vilket i sig innebär en hel del förändringar av kursens
upplägg. Denna kursutveckling pågår. Studenternas lärandeprocess bör fortsätta att utvärderas på liknande sätt som i
denna kursen, eftersom det var av stort värde för både studenter och kursansvarig samt av relevans för att förstå
utvärdering och evidens.

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


