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Slutvecka: 201822

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 28

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 50

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Tydligare strukturen i kursen. Hemtentamen kommer ligga i avslutning till respektive delmoment istället för att löpa
med över hela tidsperioden.
Studiehandledningen ses över gällande omfattning och tydlighet.
Utökat sidoantal på examinationsuppgift "Hemtentamen Ledarskap".
Samverkansdagarna förläggs i termin 7 efter studerandes VFU.
Litteraturlistan uppdateras då den innehåller flera äldre upplagor.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-06-30

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Det sociala arbetets organisation och ledarskap, 13.5 hp (SMGB04)
Kursansvarig: Helén Hagström





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.

Andel svarande studenter: 28 av 50 
27 st anser sig ha nått samt haft möjlighet att visa att de uppnått kunskaper, färdigheter i lärandemålen.
21 st har lagt ner 30-39 timmar eller mer på kursarbetet per vecka.
28 st har upplevt bemötandet från kursens lärare som professionellt/mycket tillmötesgående/tillmötesgående

Flertalet har gett positiv respons på de förändringar som föreslogs vid inför kursstart vt18.
Kursen upplevs ha bra upplägg och struktur med examination efter respektive delmoment samt bra och detaljerat
momentschema.
Viss tidsbrist har upplevts vid vissa examinationsformer.
Kursens två kommunikationsövningar med rollspel som grund, upplevs vara snarlika men ska ha olika upplägg; en mot
ledarskap och en mot samtalsmetodik. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt översyn av examinationsuppgifter kring examinationsformer och tidsupplägg i momentschemat för att nå ökat
lärande. 
De lärare (3 st) som är involverade i kursens kommunikationsövningar ska göra en översyn av innehåll för att tydliggöra
skillnaderna i dessa moment. Tidigare kursutvärderingar har visat på en önskan från studerande att ha fler rollspel och
möjlighet att öva på olika samtalssituationer.
Fortsatt arbete med öppen dialog med studerande kring eventuella förbättringar av kursen.

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


