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Kursutvärdering 

Nedanstående kursutvärdering baseras på studenternas kursvärdering (och i förekommande fall 

momentvärderingar) samt medverkande lärares synpunkter. Kursutvärderingen visar vad som 

fungerat bra, vad som fungerat mindre bra, samt vilka förändringar av kursen läraren/lärarna 

planerar att göra. Ytterligare perspektiv kommenteras i enlighet med Umeå universitets 

kvalitetssystem. 

Kursinformation: 

Kurs: Socialt arbete och samhällets organisering, 7,5 hp 

Termin: Ht 2021 

Antal studenter på kursen: 117 

Antal svar på kursvärdering: 34 (29%)  

Kommentar om innehåll, förutsättningar, läraktiviteter och examinerande inslag1: 

Tyvärr har vi även denna termin varit tvungna att göra avsteg från kursplanen p.g.a. pandemin och 

det stora studentantalet. Istället för föreläsningar i sal har vi genomgående använt oss av 

förinspelade föreläsningar i kombination med interaktiva frågestunder på Zoom. Seminariet på 

moment 1 har utgått och den avslutande salstentamen har ersatts med hemtentamen. 

Sammanfattning och förslag: 

Sammanfattning av studenternas huvudsakliga synpunkter: 

Studenterna uppfattade upplägget som tydligt och välstrukturerat. Det veckovisa schemat med 

förinspelade föreläsningar uppskattades. Flera studenter saknade samtidigt klassrumskontakten. 

En synpunkt som framkommit är att de två momenten på kursen delvis överlappar ämnesmässigt 

och att detta hade kunnat koordinerats bättre. 

Sammanfattande bedömning av vad som fungerat bra på kursen: 

Studenterna uppskattade hur kursen har utvecklat deras eget lärande och ansvarstagande. Ett 

återkommande inslag i utvärderingen är att kursen uppfattas som överskådlig med en tydlig 

struktur med lärorika förinspelade föreläsningar och läsanvisningar.  

Sammanfattande bedömning av vad som fungerat mindre bra på kursen: 

Någon student uppfattade frågestunderna som förvirrande, en annan efterfrågade fler konkreta 

exempel för att förtydliga kursinnehållet och flera kommenterade bristen på koordination mellan 

de två ingående momenten. 

1 Jfr dokumentet Hur vi arbetar med kursutvärderingar. 
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Förslag till förändringar: 

Inför nästa termin hoppas vi framförallt på en återgång till campus-undervisning även om detta 

kan komma att skapa särskilda utmaningar ifall smittspridningen ökar. Med en ny lärare på 

moment 2 nästa termin ska vi försöka ta ett samlat grepp om innehållet så att vi får så bra 

samordning som möjligt mellan de två momenten. 

Kommentarer kring ytterligare perspektiv: 

Forskningsanknytning 

Lärarna i moment 2 har sin forskning inom socialt arbete. 

Internationalisering 

Jämställdhet 

Samverkan och arbetslivsanknytning 

Liksom förra terminen har vi haft en gästföreläsning med Andreas Lundgren, ordförande i individ- 

och familjenämnden i Umeå, som varit mycket uppskattad. 

Hållbar utveckling 

Studentinflytande och studentcentrerat lärande 


