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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 29
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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-04-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält, 13.5 hp (SMGA01)
Kursansvarig: Hans Ovall





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.

Inledningsvis finns det skäl att på peka att svarsfrekvensen ligger på ca 55 % (29 av 53) av samtliga på registrerade
studenter på kursen detta innebär också att varje student i den fortsatta redovisningen motsvarar ca 3.5 %. När det gäller
fråga 1 avseende att man som student under kursen haft möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och andra förmågor
som finns beskrivna i lärandemålen så har 93 % av de svarande angivit att så varit fallet i hög eller mycket hög
utsträckning, vilket få betraktas som tillfredsställande. 
Fråga 2. avseende att man som student under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa dessa kunskaper
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, har 79 % angivit att så varit fallet i hög eller mycket
hög utsträckning. Här kan det för resterande 21 % möjligen finnas en koppling till de kommentarer/synpunkter på kursen
från studenternas sida. Huvuddelen av dessa kommentarer handlar om önskemål om en ökad tydlighet från lärarnas sida
om vad som förväntas i kursens olika examinerande moment. 
Avseende fråga 3 hur många timmar man som student lagt ned på kursarbete per vecka uppger 71 % att de lagt ned mer
än 40 tim/vecka, och 25 % att de lagt ned mellan 30-39 tim/vecka, vilket vittnar om ett gott engagemang i denna del. 
Fråga 4. gäller upplevt bemötande från kursens lärare och övrig personal. Denna fråga är enligt min mening
svårtolkad/konstigt formulerad. Som student skall man med att svara på hur man sammantaget upplevt bemötandet från i
denna kurs minst fem personer som är direkt inblandade i undervisning/administration. 90 procent av studenterna har
angett att man antingen upplevt bemötandet som a)professionell och mycket tillmötesgående, b)professionellt och
tillmötesgående, c)professionellt. 10procent har upplevt bemötandet som undermåligt. Frågan är hur detta resultat skall
tolkas.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det mest framträdande vilket framförallt framgår av studenternas fritext, synpunkter/kommentarer en önskan om större
tydlighet avseende de olika momenten under kursens genomförande. Detta gör att det som framförallt bör bli
efterstävansvärt är en större tydlighet inför nästa kurstillfälle

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


