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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 51

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Denna kurs är den första som ges på terminen på avancerad nivå i socionomprogrammet.
Utvärderingen
innehåller för få deltagare för att kunna arbeta mer systematiskt med kursutveckling och
synpunkterna är
motstridiga. I nuläget ingen ambition att göra några ändringar på kursupplägget eller hemtentamens
utformning.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-10-26

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 studenterna haft möjligheter att ställa frågor om
kommande uppgifter. Inga synpunkter har framkommit från studenterna från de muntliga
kursvärderingstillfällena, när det gäller kursens upplägg och hur anvisningar till examinationsuppgifter varit
formulerade. Fritextsvar tyder på olika uppfattningar om kursen i sin helhet. Några anser att kursen har ett
bra och metodiskt upplägg och att lärarna haft ett bra och professionellt bemötande. De olika
kunskapsområdena som ingår i kursen, evidens, implementering och utvärdering uppfattas uppskattas samt
att studenterna upplever att kursen mål uppnås. Vidare anges att de olika examinationsuppgifterna krävt
olika mycket tid. Olika uppfattningar kring hemtentamen, allt från att ses som ett postitivt examenstillfälle
där kurslitteraturen behövde beaktas till att betraktas såsom stressig. Framkom att endast mindre antal
studenter behövde göra en omtentamen för höstens kurs. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Denna kurs är den första som ges på terminen på avancerad nivå i socionomprogrammet. Utvärderingen
innehåller för få deltagare för att kunna arbeta mer systematiskt med kursutveckling och synpunkterna är
motstridiga. I nuläget ingen ambition att göra några ändringar på kursupplägget eller hemtentamens
utformning.

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


