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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 18

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 51

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inför höstterminen 2022 har kursens lärandemål reviderats och kursen har gjorts om till distanskurs.
Baserat på de synpunkter som framkom i föregående kursutvärdering har kursens schema setts över,
så att föreläsningarna nu är fördelade på fler (men kortare) dagar. Även den individuella
examinationsuppgiftens omfattning har setts över.
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Datum för publicering: 2022-11-24

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete, 7.5 hp (SMAV07)
Kursansvarig: Sandra Andersson





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.

18 av 51 studenter har besvarat kursutvärderingen. Av dessa är majoriteten -i mycket hög eller hög
utsträckning- nöjda med kursens upplägg, examinerande moment, samt bemötande från kursens lärare och
övrig personal. Studenterna har lagt ned mellan 20 och 40 timmar per vecka på sina studier. 

Som komplement till den skriftliga kursutvärderingen genomfördes en muntlig utvärdering på kursens sista
träff. Av studenternas skriftliga och muntliga kommentarer framgår det att flera av dem tycker att kursen har
varit intressant och givande. Särskilt positiva är de till strukturen i Canvas och att det har funnits tydliga
läsanvisningar inför varje kursträff. Flera studenter framför att de har uppskattat gästföreläsningarna i kursen
och att kursens lärare och föreläsare har praktisk erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer som de
har delat med sig av. Önskemål om ett större fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot äldre
kvinnor, våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, samt skyddat boende framförs. Kursens lärare beskrivs
som engagerade och tillgängliga av flera studenter. Det har även varit uppskattat att kursansvarig har
stannat kvar efter kursträffarna för att fånga upp eventuella reaktioner på det som har tagits upp. 

Gällande examinationsuppgifterna framför flera studenter att de har uppskattat de tydliga instruktionerna och
kopplingen till kursens lärandemål. Rollspelsseminariet (som handlade om att studenterna skulle gestalta
samverkansmöten inom området våld i nära relationer) beskrivs som lärorikt och tydligt kopplat till det
sociala arbetets praktik. Några studenter framför att det har varit svårt att få till gruppdiskussioner i samband
med grupparbeten. Förslag på att införa obligatorisk närvaro vid grupparbeten och att de ska ske på campus
framförs. Kritik framförs mot omfattningen på den individuella hemtentamen. Flera studenter önskar fler sidor
att besvara tentamensfrågorna på. 

En del studenter är kritiska till att kursen har gjorts om till distanskurs. Detta då de upplever att det är svårt
att hålla fokus, samt få till gruppdiskussioner och grupparbeten vid digital undervisning. Förslag på att
förlägga (hela eller delar av) kursen på campus framförs. Andra förslag som framkommer är att spela in
campusbaserade föreläsningar och att involvera studenterna i undervisningen via tekniska verktyg i Zoom.
Samtidigt uttrycker flera studenter att de är positiva till distansundervisningen och den flexibilitet den
innebär. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Baserat på svaren i den skriftliga och muntliga kursutvärderingen kommer inga större förändringar att göras
ifråga om kursens upplägg och innehåll. I schemat för vårterminen 2023 har två campusbaserade kursträffar
lagts in. Studenter som inte kan delta på plats kommer att kunna följa undervisningen vid dessa träffar via
Zoom. Det har även lagts in en extra föreläsning om skyddat boende (som komplement till den förinspelade
föreläsning som har ingått i höstterminens kurs). Vidare kommer kursansvarig att se över omfattningen på
den individuella hemtentamen inför vårterminen 2023. Även kursens gruppuppgifter med tillhörande
grupparbeten kommer att ses över.

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


