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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

FAVR1 
Kursnamn 

Våld i nära relationer, avancerad nivå 
Poäng 

7.5 hp 

Termin 

vt-13  
 

Antal registrerade 
21 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

19760  

Kursansvarig 

GullBritt Rahm 

Examinator 

GullBritt Rahm 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

130626, rev. 
131023 

Antal svarande 

7 dator och 15 
muntligt 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

kursansv/examinator GullBritt Rahm 
programansvarig Ulla-Britt Eriksson  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Fördjupning av kunskaper och insikt i olika professioners perspektiv; nya kunskaper 
(ögonöppnare) och insikt om egen och verksamheters kunskapsbrist; bra föreläsningar; 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Någon önskar lyfta folkhälsoperspektivet mer.En del kurslitteratur bedömdes som för gammal. 
Varierande reflektioner kring slutseminariet; behövs förtydliganden kring var man lägger fokus 
t.ex. 

Analys av kursvärderingens resultat 

De som fullföljt kursen och deltog i examinationen deltog också i den muntliga utvärderingen. 
Kunskapsnivån kring våld i nära relation varierade kraftigt, från att inte alls ha tänkt ikring det till 
att ha varit yrkesverksam i flera år i området och gått många, även akademiska, utbildningar 
inom området. Utifrån det varierade också nöjdheten och den nyttta man haft  av kursen. 
Flertalet var mycket nöjda. 

Planerade åtgärder 

Revidera litteraturlista (naturligt även utifrån att kursen går igen först om 2 år). 
Förtydliga/revidera studiehandledningen om examinationsseminariet. 

Genomförda åtgärder 

Åtgärder kommer att vidtas inför nästa kurs vt-15. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Vid den muntliga utvärderingen fördes en diskussion om förbättringar. 

Övrigt 

-Nu (ht-13) vet vi att man tillsatt en arbetsgrupp inom BVC verksamheten för att våga fråga om 
våld - enligt både student och ansvarig för arbetsgruppen en följd av kursen.- 
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