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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 26

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Som förslag till utveckling kursen framgent framhåller de önskemål om möjlighet handledning under
tiden för utförandet av MI-samtalet samt att arbetsbördan i kursen kan upplevas som omfattande
(flera delmoment som ska genomföras).Förslaget är därför att ta detta i beaktning tills nästa
kursomgång.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-21

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete , 7.5 hp (FHAMI1)
Kursansvarig: Louise Persson





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.

Kursen anordnades för första gången på distans och med ett nytt upplägg - som fungerade väl. Studenterna
är överlag mycket nöjda med kursens olika moment och seminarier. Några studenter skriver så här:

"För mig har kursen varit supereffektiv och allt som ingår planeringen bör behållas..."

"Hemtentan fick mig att verkligen ta till mig litteraturen..."

"Bra diskussioner på seminarier. Bra med diskussionsliknande examinationsuppgift".

"Mycket lärorik kurs som jag kommer ha mycket nytta av".

"Bra seminarier - behåll. Bra att vi diskuterar i seminariet i smågrupper".

"Bra med att pedagogerna har olika ämnen som de är kompetenta på".

"Ni skapade ett vänligt och öppet rum där jag kände mig trygg att uttrycka mig".

"Bra bemötande".

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över kurslitteratur, antal uppgifter och om det finns behov av fler föreläsningar/webinarier under kursens
gång.

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


