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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 39

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Försöka uppmuntra till att börja skriva på sluttentamen tidigare (tips som kan läggas in i studiehandledningen).
Eventuellt se över om det finns fler filmer att rekommendera eftersom de i någon mån kan hjälpa de studenter
som har liten erfarenhet av att arbeta med missbruk sedan tidigare.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-02-11

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Behandlingsarbete inom missbruksvård, 7.5 hp (SMAM07)
Kursansvarig: Mona Sundh





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.

Endast 14 av 39 registrerade studenter har besvarat kursvärderingen vilket gör att det är svårt att dra slutsatser från
kursvärderingen. Dock antyder svaren att det är lite svårt att hitta rätt nivå på kursen vilket är förståligt eftersom studenterna
kommer in med olika förkunskaper. 

När det gäller den tidsåtgång som studenterna har angivit väcker den en del frågor. Är det t ex de studenter som inte fått
godkänt på kursen som har använt minst tidsåtgång? Samtidigt är det värt att observera att de studenter som går
socionomprogrammet också läser en annan kurs på halvfart samtidigt som de läser den här kursen och det kan naturligtvis
påverka den tid de använder för kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Studiehandledningen kommer att omarbetas för att försöka förtydliga de olika inlämningsuppgifterna och sluttentamen.
Vidare kommer vi att försöka omarbeta de uppgifter som studenter som inte kommer på examinerande seminarier skall
göra. Syftet med omarbetningarna är att försöka ge tillfälle till mer möjligheter till erfarenhetsutbyten och diskussion mellan
studenterna (detta får de studenter som deltar vid seminarierna).

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


