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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 35

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Vi diskuterade arbetet med att vidareutveckla formatet med distansundervisning då vi under
åtminstone första läsåret hade Zoom baserad undervisning och seminarieverksamhet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-30

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg, 30.0 hp (SVGAHA)
Kursansvarig: Freddy Kjellström





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.

Mindre än hälften av de registrerade studenterna har besvarat enkäten. Trots det finns det framträder ett
mönster där merparten av de inkomna svaren pekar på att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det
som uttrycks i kursens lärandemål. Merparten av studenterna har även under kursens examinerande moment
haft möjlighet att påvisa kunskap som har uttryckts i kursens lärandemål. Detsamma gäller bemötande från
personal som fått bra omdöme. I övrigt finns det nyttiga synpunkter i kommentarerna som vi tar med vidare i
det fortsatta utvecklingsarbetet av kursen.

Samtidigt har även detta läsår varit en utmaning och svårplanerat pga pandemin med distansundervisning via
Zoom och stundvis campusundervisning, vilket har påverkat möjligheter till genomförande och
ämnesdidaktisk planering av kursgivning.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Från och med hösten -22 planeras åter kursen att anordnas som campuskurs, vilket bidrar till att vi återgår till
en normalisering där moment som övningar och seminarieuppgifter blir enklare att utföra.

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


