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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

27

Anmälningskod: 26320

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]:

45

Termin:

HT-15

Startvecka:

201603

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 0%

Slutvecka:

201603

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

SMGC12

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.
PPU personlig och professionell utveckling är enkelt uttryckt reflektion under handledning där de olika terminerna /kurserna
PPU I till IV har lite olika teman/fokus i förhållande till lärandemålen. Upplägget är också annorlunda i förhållande till andra
kurser där PPU består av 1 separat kursvecka, samt 3 handlednings/reflektionstillfällen under terminens gång. PPU II
(termin 2) har framförallt fokus på lagarbetets betydelse i socialt arbete, dvs i klartext fokus på grupprocesser och
grupproller, även om andra lärandemål till viss del också är aktuella. Som student kan jag tänka mig att man inte helt kan
överblicka detta när kursutvärderingen sker på detta nya sätt. Nåväl, på fråga 1. Så kan jag ändå konstatera att med en
svarsfrekvens på 60 % (27 av 45) så anser 85 procent av dessa att de i hög eller mycket hög utsträckning har kunnat
utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som finns beskrivna i lärandemålen vilket får anses tillfredsställande nivå.
När det gäller huruvida studenterna under kursens examinerande moment har haft möjlighet att visa om man har uppnått
dessa kunskaper färdigheter och förmågor så anser 77 % (alltså något färre )av de svarande att de haft möjlighet till detta.
Då examinationen sker i både reflektionsform och seminarieform så är ?att visa? också beroende på om jag som student
tyckt mig komma till min rätt vilket också är beroende av att jag vågar visa förmåga/föra fram min kunskap f etc. fullt ut. Fråga
3. Upplevelsen av antalet timmar kursarbete är även det med tanke på kursen upplägg svår att fånga på ett enkelt sätt skall
det ses i relation till enbart PPU veckan eller till ppu veckan plus de tre handledningstillfällena utspridda över terminen ??
Vad är det egentligen man svarar på som student ?? Vet man själv detta ?? Slutligen fråga 4. Gällande professionalitet i
bemötandet från lärare och övrig personal. 100 % dvs samtliga svarande studenter upplever att de blivit professionellt och
mycket/tillmötesgående bemötta.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Som helhet visar svaren enligt min bedömning att kursen PPU II relativt väl lever upp till kursen mål och förhållningssättet
gentemot studenterna. Det finns frågetecken från min sida gällande vad man egentligen uppfattat att man svarat på. För att
bringa klarhet i detta kommer detta att diskuteras med studenter inför kommande kurs.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.
2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.

