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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 42

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-10-19

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Evidens i socialt arbete, 7.5 hp (SMAE07)
Kursansvarig: Helén Olsson





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.

Utöver aktuell kursvärdering har studenterna efter varje föreläsningstillfälle inkl. seminarier, tillfrågats om att muntligt
utvärdera nuläget i kursen. Vid dessa tillfällen har vid något tillfälle oro för hemtentamen ventilerats. Vidare framkom att för
det obligatoriska seminarietillfället nr. 2 så var tiden alltför knapp. Vidare anger studenterna att det fungerat bra att jobba
med grupparbeten på distans. I övrigt har inga synpunkter framkommit från studenterna från de muntliga
kursvärderingstillfällena. I fritextsvar lämnas synpunkter på lärarnas kunskaper om att leda kurser via zoom. Detta är en
svårighet att hantera i de fall kursen omfattar externa lärare - som inte alltid är uppdaterad på hur zoom fungerar. I detta fall
innebar det mellan 5-10 minuters försening vid totalt två föreläsningstillfällen. Framgår också att det var svårigheter att "få
ihop" deltagare till grupparbeten eftersom många studenter var upptagna till följd av arbete. En viktig notering från
kursansvarig är att det i princip varit 100% studentdeltagande vid samtliga kurstillfällen. Detta skiljer sig avsevärt åt från
tidigare tillfällen när kursen varit campusförlagd, så endast mellan 40-50% av studenterna är närvarande. I övrigt positiv
feedback på bemötande från lärare, föreläsningar och gästföreläsare. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Något motstridiga upplevelser av hemtentamen förmedlades, dock visar hemtentamen en god fördelning av
betygsfrekvenser; 80% av studenterna erhöll betyget G, 12,5% erhöll betyget VG samt 7,5% erhöll betyget U. Tiden för de
seminarietillfälle 2 bör förlängas när kursen hålls på distans. Några synpunkter har framkommit att det varit för stora
grupper gruppindelningen (7 studenter i varje grupp). Vid tidigare kurstillfällen har inte denna kritik framkommit, avvaktar
därför med att göra om gruppindelningen.

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


