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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 48

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-28

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Barnets rätt, 7.5 hp (SMAB07)
Kursansvarig: Johanna Elfgren





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.

Kursen har bestått av föreläsningar, två examinerande seminarier och två skriftliga examinationsuppgifter.
Majoriteten av studenterna upplever en nöjdhet över kursens upplägg, examinerande moment och bemötande
från kursens lärare m.m. Utifrån att endast 9 av 48 studenter har besvarat utvärderingen är det svårt att dra
några större slutsatser utifrån svaren. 

I de kommentarer som lämnats framkommer följande förslag kring förändring: 
-Mer fokus på andra yrkesroller än de som arbetar som handläggare inom socialtjänstens barn- och
ungdomsgrupp.
-Önskar fler antal ord i de skriftliga examinationsuppgifterna.
-Mer detaljerad studiehandledning med förslag på hur studenten ska lägga upp sitt arbete under kursen. 
-Sprida ut examinerande moment under hela kursen.

Förslag på vad som bör behållas i kursen är examinationsformerna (de muntliga och skriftliga). 

I samband med kursens sista föreläsning fick studenterna besvara några utvärderande frågor anonymt via
verktyget Mentimeter. Svarsfrekvensen var mycket hög framkom att majoriteten av studenterna var nöjda
med kursen och att innehållet varit användbart. Samma kommentarer avseende att antalet ord i
examinationsuppgifterna borde vara högre. Ett par kommentarer framkom även kring att litteraturen för
kursen varit dyr. 

Övriga förslag kring kursens innehåll tas med i framtida kursutveckling.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursansvarig bedömer att inga större förändringar behöver göras avseende innehåll och
examinationsuppgifter i kursen. När kursen examinerande moment är planerade i kursen kommer att ses över
enligt studenters förslag. Förslaget kring en mer detaljerad studiehandledning, med exempelvis
läshänvisningar, kommer ses över i samband med att kursen ges igen.

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


