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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 
 
Kursanalys 

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som 
prefekt delegerar till. 

 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
 

Datum    2015-04-13 

Kurs    Personsäkerhet II; skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

RHAD22 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

SARHS VT15 

Kursdatum/läsperiod 

v4-13 

Antal registrerade på kurs 

28 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

19 

Hst  

3,5 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

2,6 

Genomströmning ( %) 

74 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Helt nytt upplägg och uppgift. Mer fokus på teorier för skadeprevention och kritisk analys av empirisk forskning 
om skadepreventiva åtgärder. 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Muntligt: Många uttrycker att de är nöjda med den feedback som getts och kontinuerlig respons på 
delinlämningar. Vissa nämner även att uppgiftsbeskrivningen i studiehandledningen var tydlig och bra. 
Upplägget verkar fungera väl.  

Enkät: 
Generellt sett är studenterna mycket nöjda med kursen, arbetsbördan verkar ha varit godtagbar i förhållande till 
kursens omfattning. Vissa har kryssat i att arbetsbördan varit låg. Ett förslag på förbättring var mindre att ha 
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seminariegrupper på examinationstillfället (denna gång var det 5-6 personer i varje grupp). Det uttrycks att det 
kändes som att de fick för kort tid för varje uppgift, samt att andra deltagare verkade för trötta för att lyssna på 
sista presentationen. Det efterfrågas även bättre information om referenslitteratur. 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Arbetsbördan verkar anses ha varit godtagbar till låg. Det kan möjligtvis inkluderas en ytterligare uppgift eller 
onlineseminarium. Håller med om att seminariegrupperna kan minskas (givet att det finns nog med lärare som 
kan delta). Håller delvis med om att det inte getts tillräcklig information om referenslitteratur. Det har 
kontinuerligt under kursens gång länkats till relevant litteratur och vetenskapliga artiklar som läraren ansåg kunde 
hjälpa till i genomförandet av uppgiften. Uppdateringar på anslaget i It’s angående detta har gjorts i stort sett 
varje gång. Möjligtvis kan informationen tydliggöras ytterligare, särskilt vad gäller ”grundutbudet”, dvs artiklar 
som redan innan kursers start fanns länkade till. Detta bör dock ha framgått av studiehandledningen. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Mindre seminariegrupper på examinationstillfället – längre tid till presentation, diskussion och opponering. 

Tydligare information om referenslitteratur – bättre tillgänglighet och lättare för studenter att hitta relevant 
litteratur direkt. 

Möjligtvis en ytterligare uppgift, kanske främst relaterat till kursmål 3 (kritiskt reflektera kring likheter och 
skillnader i synsätt mellan olika personsäkerhetssektorer och områden) och 5 (tillämpa principerna för utveckling 
av skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande program på olika samhällsnivåer). 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 
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