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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 16

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 42

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi kommer inför kommande terminer att förtydliga examinationsuppgifterna i såväl studiehandledningen som vid
föreläsningstillfällen.

För att bla ge större tyngd åt EBP-momentet i kursen kommer viktningen av betyg utifrån de tre
examinationsuppgifterna att
ändras så att lika stor vikt ges åt alla delarna. Förhållandevis något mindre vikt kommer därmed att ges åt den
sista
uppgiften som också verkar var den uppgifte som fått mest kritik för otydlighet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-11-28

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Utvärdering och evidens i det sociala arbetet, 15 hp (SMAA07)
Kursansvarig: Lars-Gunnar Engström





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.

Den låga svarsfrekvensen måste beaktas vid analysen men det finns ändå delar av studenternas svar som bör och kommer
att beaktas. Frågorna 1,2 och 4 ser tillfredsställande ut. Svaren på fråga 3 indikerar att studenterna i alla fall inte upplever
arbetsbelastningen som för hög.

Några studenter har också lämnat fritextsvar. Av dessa svar kommer vi att ta till oss framförallt av följande:

- Förtydliga i studiehandledningen vad som gäller i om kompletteringsuppgifter då man ej kunnat närvara vid obligatoriska
seminarier
- Ge utrymme till att "överskrida" max antal ord på examinationsuppgiften efter seminariebehandling
- Mer fokus på diskussion snarare än redovisning vid det andra obligatoriska seminariet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förutom det som anges ovan kommer det också den andra examinationsuppgiften att ändras och få mer och tydligare
diskuterande och reflekterande innehåll i såväl skriftligt PM som vid seminariebehandling.

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


