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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 30

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 57

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-12-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning, 15.0 hp (SMGA03)
Kursansvarig: Magnus Albinsson





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 getts under HT-21. Uppläget har bestått av en del av samtalsmetodik och Mi samtal med
grupparbete och inlämning av individuell intervju.

Andra delen av kursen har bestått av grupparbeten i form av skrivande av social utredningar inom olika
områden inom det sociala arbetet. Dessa har sedan kollegiegranskats gruppvis följt av återkoppling från
lärare. Kursen avslutas med individuell hemtenta i form av att skriva en utredning utifrån fallbeskrivningar.

30 av 57 har svarat. 1. Gällande lärande målen har flertalet upplevt att kursen motsvarar dessa. 
2.Kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål: De flesta har svarat i
mycket hög och hög omfattning.
3. Jag har under kursens gång i genomsnitt lagt ner följande antal timmar på kursarbete per vecka (innefattar
både schemalagd undervisning och självstudier): De flesta har svarat mellan 20 och 39 h.
4. Jag har under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt:
De flesta har svarat i hög utsträckning.

I kommentera framkommer att det varit rörigt utifrån en sen schema ändring. Ytterligare kritik har varit att
det stått olika uppgifter på olika ställen i canvas. En del har uppskattat att yrkesverksamma föreläst och att
de fått öva sig praktiskt i att skriva utredningar. Övervägande positivt kring formen med kollegiegranskning
samt handledningen från lärare. En del har varit negativa till exempel utredningarna då de inte varit helt
korrekta och det skapat en osäkerhet kring vad som är rätt. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förtydliga instruktioner för examination uppgift. Se över introduktionen av kursen för att öka förståelsen kring
syftet.

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


