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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

SMAE07

Anmälningskod: 37294
Termin:

VT-21

Startvecka:

202103

Slutvecka:

202107

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

14

Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 46

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Tiden för seminarietillfälle 2 bör förlängas när kursen hålls på distans. Detta har skett vid kursstart VT
2021; dels vid seminarietillfälle 1 samt ytterligare en halvdag för seminarietillfälle 2. Några
synpunkter har framkommit att det varit för stora grupper (7-8 studenter i varje grupp). Avvaktar
med att göra om gruppindelningen vid denna kursomgång eftersom lika många studenter uppger att
gruppuppgifterna varit OK att genomföra (dock låg svarsfrekvens på kursutvärdering).

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.
Denna kurs är den första kursen som ges på avancerad nivå på socionomprogrammet. Utöver aktuell
kursvärdering har studenterna efter varje föreläsningstillfälle inkl. seminarier, muntligt getts tillfälle att
utvärdera nuläget i kursen. Vid dessa tillfällen har framförallt hemtentamen ventilerats. Studenterna har
också muntligt uppgett att det fungerat bra att jobba med grupparbeten på distans. I övrigt har inga
synpunkter framkommit från studenterna från de muntliga kursvärderingstillfällena. Positiva omdömen om
kursen ges avseende en tydlig struktur och tydliga tillhörande gruppuppgifter som gett goda tillfällen till
lärande. Överlag goda läraromdömen där kursansvarig (HO) upplevs engagerad och lätt att komma i kontakt
med. Något motstridiga upplevelser av hemtentamen förmedlades ? allt från bra till dåligt, dock visar
hemtentamen en god fördelning av betygsfrekvenser; 80% av studenterna erhöll betyget G, 15% erhöll
betyget VG samt 5% erhöll betyget U. Mindre bra ansågs vara alltför omfattande kurslitteratur, för mycket
kunskap som ska omsättas på kort tid, utmanande tentamen. En viktig notering är att det i princip varit 100%
studentdeltagande vid samtliga kurstillfällen. Detta skiljer sig avsevärt åt från tidigare tillfällen när kursen
varit campusförlagd, då endast 40-50% av studenterna är närvarande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Motstridiga upplevelser av hemtentamen förmedlades, alltifrån att upplevas som omväxlande till att vara
stressande och innehålla oklara frågor. Med tanke på god fördelning av betygsfrekvenser samt lågt
svarsdeltagande på kursutvärderingen, kommer inte tentamensupplägget att förändras. Detsamma gäller
synpunkter på för stora grupper där den låga svarsfrekvensen i kursutvärderingen är svår att dra några säkra
slutsatser av. Dock kommer kursansvarig att diskutera denna omständighet med kommande studenter.

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

