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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Att fortsätta det kollegiala kursutvecklingsarbetet mellan de involverade lärarna på de olika delkurserna, för att
finna lämpliga övergångar och progression mellan de olika delkurserna och att kursen trots sitt tvärvetenskapliga
upplägg håller en bra kvalitativ nivå.

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.
Mer än hälften har besvarat enkäten denna gång, vilket är ok, men det är trots det ett relativt stort bortfall. Överlag är det bra
synpunkter på kursinnehåll och kursupplägg som framkommer ovan. Majoriteten av de inkomna svaren anser i mycket hög
eller hög utsträckning att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål. Detsamma
goda resultat framkommer även huruvida kursens examinerande moment haft möjlighet att visa att studenterna har lärt sig
det som uttrycks i kursens lärandemål. När det gäller bemötandet från kursens lärare och övrig personal menar majoriteten
att de i mycket hög eller hög utsträckning upplever det som professionellt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Finns en del enskilda kommentarer som går att ta till sig i ett kursutvecklingsperspektiv. Till exempel kan vi eftersträva att i
större grad inhämta exempel från studenterna och deras vardagliga arbetet inom hälso- och sjukvårdssektorn samt att
knyta an/kontextualisera det till de begrepp och teorier som avhandlas under kursens gång, vilket skulle öka förståelsen
men även tillämpbarheten av begrepp och teorier.

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

