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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 17

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 56

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Inga förändringar föreslogs vid föregående kursanalys.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-28

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete, 30.0 hp (SMGA05)
Kursansvarig: Johanna Elfgren





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.

Majoriteten av studenterna upplever en nöjdhet över kursens upplägg, examinerande moment och bemötande
från ansvariga lärare m.m. Utifrån att endast 17 av 56 studenter har besvarat utvärderingen är det svårt att
dra några större slutsatser utifrån svaren. 

I de kommentarer som lämnats framkommer följande kritik och förslag kring förändring:
- ett missnöje över hanteringen av Corona-pandemin. Att framförhållningen kring restriktioner kunde varit
bättre i relation till VFU-kursen. 
- Förslag på att ha två VFU-platser istället för en och samma under hela kursen. 
- kritik mot att kursens lärare ändrats flera gånger.
- varierande nöjdhet kring sina VFU-handledare.

Kursansvarig tar till sig den feedback som lämnats i fortsatt utveckling av kursen. De kommenterare som rör
hanteringen av Corona-pandemin går att koppla till att i samband med kursstart infördes nya
rekommendationer kring hemarbete i landet. Universitetet har fått anpassa sig efter verksamheternas
riktlinjer och i och med att varje verksamhet tolkat rekommendationerna på olika sätt, har studenternas
upplägg varierat. Majoriteten av studenterna har fått vara på plats som vanligt medan andra har arbetat
hemma i större utsträckning. Det är förståeligt att visst missnöje finns över hur pandemin påverkat studierna.
Kursansvarig anser dock att missnöjet hos enstaka studenter måste sättas i relation till den situation hela
samhället befunnit sig i. Studenterna har haft möjlighet att ha kontakt med respektive lärare om oklarheter
funnits.

Angående kritiken mot att kursens lärare bytts ut flera gånger går den att koppla till att en av kursens lärare
under kursen blev sjukskriven. I och med det fick ett antal studenter byta ansvarig lärare, och sedan byta
tillbaka när läraren åter var i tjänst. Denna information har förmedlats via Canvas och studenterna har
erbjudits kontakt med kursansvarig om oklarhet funnits. Kursansvarig bedömer att inga förändringar är
aktuella utifrån det då det var en situation som inte kunde förutses. 

Övriga förslag kring förändringar kring kursens innehåll tas med i framtida kursutveckling.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Utifrån att majoriteten av studenterna varit nöjda med kursen föreslås inga förändringar i kursen för nästa
kurstillfälle.

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


