
Grunddata från Ladok
Kurskod: FHAJH1
Anmälningskod: 38780
Termin: VT-22
Startvecka: 202203
Slutvecka: 202212
Studietakt: 50%
Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 27

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-05-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

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.

Kursen har lästs på halvfart under våren 2022. Studenterna är dels fristående, men också programstudenter
vid VAMAS. Kursen har innefattat veckovisa föreläsningar. Överlag är alla nöjda eller mycket nöjda med
kursen som helhet. De skriftliga kommentarerna (några exempel) nedan stämmer också överens med muntlig
feedback; 

"Allt har varit mycket tydligt!" 

"Otroligt trevliga och kompetenta lärare! "

"Mycket intressant och lärorik kurs! "

"Bra och genomtänkta föreläsningar. Bra examinationsuppgifter". 

"Båda lärarna i kursen är mycket duktiga, trevliga och professionella! Lärarna är jätteduktiga på att snabbt
svara på frågor! Båda lärare upplevdes som flexibla och generösa att dela med sig egna kunskaper!"

"Kursen har inkluderat många intressanta föreläsningar och därmed också diskussioner och litteraturen har
varit bra!"

"Jättebra lärare!!"

"ZOOMTRÄFFAR: Att träffas en gång i veckan på Zoom har varit bra. Att träffa olika lärare har varit trevligt.
KURSUPPLÄGG: Mycket bra! LÄRARE: Att kursen har haft 2 lärare har varit toppen! Mycket bra med 2 lärare.
Det har känts väldigt tryggt. Mycket bra att lärare ställer höga krav på närvaro och annat. MATERIAL:
Kursmaterial i form av böcker, artiklar och Power Points har varit mycket bra."

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över litteraturlistan och studiehandledningen (uppdatera vid behov), öka ev. fördupning kring mänskliga
rättigheter,
Kan läshänvisningar vara aktuellt? Vi har dock vanligen inte det på avancerad nivå.
Förslag; spela in någon föreläsning?

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


