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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ser över grupparbetet - inför denna kursomgång skrevs uppgiften om.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Hälsofrämjande arbete I, 7.5 hp (FHGHP1)
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.

Av svaren att döma är studenterna mycket nöjda med kursen - sett till både skriftlig och muntlig utvärdering. 

Några skriver enligt nedan om kursen:

"Fått en tydlighet i teori, metod och begrepp"

"Relevant kurslitteratur, tydlig studiehandledning, samt bra föreläsningar med utrymme för reflektion samt kunna fråga om
det är något man inte förstår".

"Bra feedback, men även uppmuntran genom canvas inför uppgifter. Snabba svar vid frågor. I allmänt ett trevligt och
ödmjukt bemötande".

"Grupparbetet hade ett bra upplägg och även salstentan".

"Jättebra kurs och bra lärare".

"Bra med en salstenta. I denna kurs har man egentligen tre sätt att visa att man förstår, genom salstenta; skriva i
grupparbetet samt muntlig redovisning. Vilket är bra eftersom alla är olika. Att ha olika former av examinerade uppgifter gör
att man kan visa att man förstått genom någon av dessa former".

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa tillfälle kan ett förslag vara att lägga tentamen litet senare, än i början av december (förslagsvis början på jan.).
Det leder till att grupparbetet kan påbörjas litet tidigare, och inför detta arbete kommer jag välja ut vet. artiklar som
grupperna kan välja mellan.

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


