
Grunddata från Ladok

Kurskod: FHAFP1

Anmälningskod: 32722

Termin: HT-19

Startvecka: 201935

Slutvecka: 201944

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
-Tydlighet kring slutuppgiften och att den finns med i studiehandledning
-Tydlighet kring formalia
-Utöka med ytterligare ett dialogseminarium utifrån vetenskaplig artikel(möjligtvis ersätta grupparbetet?).
Till omgången ht19 genomfördes samtliga förslag och i utvärderingen -19 framkom inga kommentarer om
otydlgheter, och det artikelseminarie som lades in var mycket uppskattat. 

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-11-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, 7.5 hp (FHAFP1)
Kursansvarig: Linda Beckman





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.

Överlag upplevs kursen, kursens struktur och föreläsare som positiv. Litteratur, extramaterial och Canvas upplevs som bra.
Det framkom önskningar om att artikelseminariet (som var mycket uppskattat) läggs lite tidigare i kursen. Dialogseminariet
var ockås uppskattat men där efterfrågas en tydligare struktur på framförandena. Det framkom att det fanns en önskan om
att den separata examinationen om barnkonventionen ska tas bort och ingå i hemtentan (den slutliga uppgiften). Det
framkom att studenterna ville arbeta mer med databaser under kursens gång (detta gör vi vid första tillfället). Någon
upplevde kursen som lite spretig men åsikterna om detta var mestdels positivt; det är en kurs som ska ge en bred bild av
många områden. Detta skulle kunna vara tydligare beskrivet innehåll om kursen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Artikelseminariet läggs tidigare i kursen. 
- Tydligare struktur vid Dialogseminariet (de som håller dialog ska inte avbrytas av gruppens diskussioner). 
- Möjligen göra om/ flytta den separata examinationen om barnkonventionen. Kanske flytta till hemtenta? 
- Arbeta vid fler tillfällen med databaser under kursens gång, samt tydligöra under kursen detta med "behovsbedömning"
som ingår i hemtentan. 
- Tydliggöra att kursen är bred.

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


