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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 38

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsatt arbete med att utveckla kursen i Canvas och utveckling mot ett distanskoncept.
Fortsatt öppen dialog med studerande för förbättringar kring kursen

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Ledning och administration i socialt arbete, 7.5 hp (SMAL07)
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.

Få andel svarande, 13 studerande av 38 förstagångsregistrerade studenter har besvarat enkäten vilket gör att
kursutvärderingen blir svår att kommentera. Dock flertalet kommentarer vilket är positivt för kursens utveckling

12 st anser sig ha utvecklat och haft mycket hög/hög möjlighet att uppnå samt visa att de uppnått kunskaper, färdigheter
utifrån lärandemålen. 
11 st anser sig haft möjlighet att visa uppnådda kunskaper utifrån lärandemålen.
8 st har lagt ner mellan 30-40 tim/vecka på kursarbete. 2 studerande har lagt ner mindre än 20 tim på kursen. 
Alla svarande anser sig ha upplevt bemötandet från kursens lärare som professionellt i mycket hög utsträckning. 

Gällande studerandes enskilda kommentarer så har tidsåtgång samt sidoantal utökats under de senaste åren efter respons
i kursutvärderingar. Mindre seminariegrupper har skapats vilket frigjort mer diskussionstid per studerande. Önskan om att
tidigarelägga examinationsuppgifter utifrån att de studerande läser flera valbara deltidskurser är förståeligt men relativt
svåruppnått. Förändringar har gjorts utifrån detta tidigare.
Givande med positiv respons kring kursen och den upplevts som givande. Arbetsrätten upplevs som viktig, dock lite svår
med önskan om utökad examinationstid.
kursutvärderingar. Det är en kurs på avancerad nivå så uppgifterna kan ses omfångsrika.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt arbete med att utveckla kursen i Canvas och utveckling mot ett distanskoncept.
Önskvärt med inspelade moment kring föreläsningar. Se över möjligheter.
Se över tidsåtgång för examinationsuppgifter.
Fortsatt öppen dialog med studerande för förbättringar kring kursen

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


