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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 16

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 43

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Undersöka möjlighet att lägga metod-delen före teoridelen och förändra examinationsuppgiften för
metod-delen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-12-09

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete, 15.0 hp (SMGA06)
Kursansvarig: Stefan Persson





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.

Bemötandet har upplevts professionellt i mycket hög utsträckning/i hög utsträckning. Flertalet ansåg att de i
hög utsträckning haft möjlighet att visa det de lärt sig i förhållande till kursens lärandemål. Det har lagts 40
timmar eller mer/30-39 timmar/vecka på kursarbete. Kursens upplägg har i hög och viss utsträckning varit ett
stöd i att nå lärandemålen. I kursen har ett försök gjorts till att integrera teoridelen och metoddelen bland
annat genom att båda lärarna varit med i högre utsträckning vad gäller teoridelen. Detta har även gjorts för
att studenterna skulle kunna få både ett kvalitativt och kvantitativt forskningsperspektiv. Studenterna
efterlyser en tydligare studiehandledning och Canvassida samt mer samstämmighet mellan lärarna. Förslag
på att endast behöva skriva om en metod i hemtentamen har getts men är svårt att genomföra med tanke på
kunskap i olika metoder. Det framkommer att den digitala undervisningen fungerat väl samt att de få träffar
som fanns på universitet också var bra. Lärarna har upplevts som engagerade samt att kommunikationen
med desamma varit bra. Det önskas att lärarna förtydligar den hemuppgiften som ligger sist i kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förtydliga struktur och uppgifter ytterligare samt att lärarna på de båda delkurserna fortsätter att ha viss
undervisning tillsammans.

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


