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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Från föregående kurstillfälle (vt 2019) framkom önskemål att tydligare presentera upplägget för seminarium nr. 2.
Vid detta kurstillfälle har stor vikt lagts vid att föra en dialog med studienterna om uppgiftens utförande - vid flera
uppföljande tillfällen under kursen. Studenterna har blivit tillfrågade om de väljer att granska annan grupp utifrån
deras PP bilder - eller om de vill lägga in en text på granskningen. När studenterna tillfrågades så valde de att
granska utifrån den andra gruppens PP bilder. Dock framkommer i några fritextsvar från denna utvärdering (ht
2019) att det blev svårt att granska annan grupps arbete med utgångspunkt från enbart PP bilder.

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 ändrat från 15 hp till 7,5 hp. Kursen går på avancerad nivå - den sista terminen i socionomutbildningen vilket för
studenternas del innebär högre ställda krav. Överlag har omdömet på kursen varit positivt. Kursen beskrivs ha en hög
standard och lärarnas insatser beskrivs i positiva ordalag. Nöjda uttalanden kring lärarinsatsen - kunniga och engagerade.
Bra möjligheter att ställa frågor och få svar. Lärarna visar omtanke om studenterna.Upplägget att svara på enkäter vid tre
tillfällen gällande studentens lärandemål har varit uppskattat. Något motstridiga åsikter kring de två seminarieformerna - allt
från positiva omdömen till att presentationerna inte gett något, samt för stora gruppindelningar. Någon kommentar kring allt
för lika innehåll i kurslitteraturen. Motstridiga kommentarer förekom även gällande hemtentamens utformning. Svår och
tung - till bra upplägg.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Se över kurslitteraturen. Se över de två obligatoriska seminarietillfällena. Med utgångspunkt från att utbildningen bör
innehålla en variation i hur kurser examineras - kan detta hemtentamensupplägg vara en fortsatt, möjlig väg att examinera.

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

