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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 16

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 53

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Sträva efter att ha kvar kursens moment med avslut i olika delar. Utveckla och införa möjligheter till
muntlig handledning vid rådande distansstudier.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-02-18

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Det sociala arbetets organisation och ledarskap, 13.5 hp (SMGB04)
Kursansvarig: Helén Hagström





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.

16 av 53 studenter har besvarat enkäten, och majoriteten är i hög eller mycket hög utsträckning tillfreds med
kursupplägg och examinerande moment för att uppnå kursens lärandemål. bemötande. De flesta svarande
har lagt ner mellan 20-39 tim på sina studier, fyra svarande har lagt ner 40 tim eller mer. Majoriteten av de
studerande är i hög eller mycket hög utsträckning tillfreds med bemötande från kursens lärare. Några nya
lärare i kursen denna termin.

Något önskemål framkommer om mer aktivt diskuterande i seminarieform, fler föreläsningar och mer
utvecklad feed-back på inlämningsuppgifter. Vid kortare inlämningstext som var knuten till ett seminarium
framgick att studenterna här fick gruppfeed-back på texten.

Flera kommentarer rör Coronapandemin och att man får ha med den i beräkningarna. Några upplever
svårigheter till lärande med önskemål om fler föreläsningar. Medan kommentarer finns kring att det är mindre
nervöst att föreläsa via zoom än på campus. 

Som särskilt positivt lyfts kursens olika ämnen/delar samt variationen av olika examinationer. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Införa fler handledningstillfällen pga distansupplägget via zoom. 
Se över tydligheten kring feed-back på kursens inlämningsuppgifter.

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


