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Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 42

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-06-28

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning, 15 hp (SMGA03)
Kursansvarig: Lillemor Brantefors





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.

Det är 14 av 42 studenter som svarat på kursvärderingen. Av deras svar framgår att studenterna lagt ner mellan 20 - 40
timmar per vecka i genomsnitt och att de kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns
beskrivna i lärandemålen. Studenterna är mycket positiva till att det kommer in yrkesverksamma socionomer i kursen. 
Några föreläsare som inbjudits i kursen från verksamheterna har dock kritiserats för att de inte tillräckligt detaljerat beskrivit
sitt utredningsarbete inom myndighetsutövningen. Uppdraget till föreläsarna har varit att beskriva sitt jobb med
myndighetsutövning inom socialtjänstens olika områden vilket givetvis består av fler delar än det faktiska "skrivandet". 
Undervisande lärare vill lyfta fram att studenterna visat stort intresse för myndighetsutövning och rättstillämpning inom de
olika områden som presenterats i kursen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Att kursansvarig ska informera studenterna tydligare att inbjudna föreläsare har till uppdrag att berätta om
myndighetsutövningen i sin helhet och inte "bara" exakt beskriva hur ett beslutsunderlag utformas. 

Att kursansvarig ska tydligare förmedla till studenterna att rättstillämpning i myndighetsutövning inom socialtjänsten kräver
fokus på t. ex bemötande, samtalsmetodik, kunskap om målgruppen, kunskaper om kommunens service och
behandlingsinsatser förutom hur man exakt utformar ett beslutsunderlag.

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


