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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 17

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 62

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-03-29

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Juridik för det sociala arbetet, 13.5 hp (SMGB02)
Kursansvarig: Lillemor Brantefors





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.

Här ovan finns svar från 17 av 62 kursstudenter .
Det framgår av dessa svar att 11 studenter lagt ner 40 timmar och mer på kursarbete per vecka och att man
upplevt studietakten som hög. Föreslår att kursen ska förlängas i tid och därmed också högskolepoäng.
En student har framfört önskemål om att ta bort en del litteratur då de lärt sig det mesta genom
övningsuppgifter och diskussioner och inte genom litteraturstudier. 
6 studenter har kommenterat att de tycker att de inspelade föreläsningarna i kursen är bra och att vi ska
fortsätta med dessa.
14 svarande studenter anser att kursens examinerande moment (webbtentor plus ett seminarium) gett
möjlighet att visa att man lärt sig det som uttrycks i kursens lärandemål. För att citera en kommentar från en
student "Tuffa men rättsvisa tentor".
Finns önskemål från en student om att lära ut hur man letar i juridikboken och hur man skriver upp paragrafer
från början i kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det kommer att bli undervisning på distans även under VT 2021 och därmed kommer förinspelade
föreläsningar att finnas kvar och blandas med direktföreläsningar på zoom. 
Någon utökning av kursen i tid och högskolepoäng är inte aktuellt i nuläget trots vissa önskemål om detta från
enstaka studenter.
Vi fortsätter med webtentor istället för salstentor med hänvisning till CORONA.
Försöka att bli ännu tydligare i början av kursen att tydliggöra hur man letar, skriver och tillgodogör sig
juridisk text och litteratur med hänsyn till att studenterna inte läst juridik sen tidigare.

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


