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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen startade första gången ht.17, därav är det här den första analysen av kursen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-12-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Hälsa på lika villkor, 7.5 hp (FHAJH1)
Kursansvarig: Louise Persson





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.

Studenterna har under kursen utvecklat de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen
i hög eller mycket hög utsträckning. Vidare, de allra flesta som svarat på enkäten upplever att de genom kursens
examinerande moment haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns
beskrivna i lärandemålen i hög eller mycket hög utsträckning. Kursen läses på halvfart och de har under kursens gång i
lagt ner cirka tio till 19 timmar på kursarbete per vecka. Studenterna är nöjda med kursens lärare, och tycker att bemötandet
varit professionellt/tillmötesgående eller mycket professionellt/tillmötesgående. Fritextsvaren visade att studenterna
uppskattade de gästföreläsare som deltagit i kursen, och att dialogseminariet varit lyckat - sedan framkom att en student
önskade mer diskussioner i klassen, liksom tydligare instruktioner för hemtenta. Den muntliga utvärderingen visade likaså
att dialogseminariet varit uppskattat, och att kursen fått studenterna att tänka annorlunda (gett dem användbara kunskaper
inom området "Hälsa på lika villkor"). Närvaron vid föreläsningar och seminarier har varit hög, med aktivt
studentdeltagande. Förslag nedan bygger även på muntlig utvärdering.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Ev. förtydliga hemtentan
- Ambition att utöka studentdeltagande vid föreläsningar (ex. genom fler gruppdiskussioner)
- Ev. fler examinationsmoment (ex. ett ytterligare dialogseminarium)

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


