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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 25

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 51

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga konkreta förslag till förändring - eventuellt avsätta ytterligare tid för mer diskussion vid
föreläsningstillfällena.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-04-12

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Hälsa på lika villkor, 7.5 hp (FHAJH1)
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.

Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen, och det har framkommit på olika sätt både muntligt och
skriftligt. Några skriver så här:

"En väldigt utvecklande kurs och som jag kommer/har stor nytta av i mina studier och framtida yrke. Både
lärare och elever har bidragit till att kursen har hållit en hög nivå, framförallt lärarnas kompetens och
bemötande har varit av särskilt stor vikt för mig. Ödmjukhet och professionalism från lärarnas sida är något
jag värderat extra mycket under kursens gång".

"Otroligt givande med en så bra blandning på föreläsningar! Jag tyckte det var särskilt roligt att en person
från Jämställdhetsmyndigheten deltog".

"Bra uppdatering av anslag på canvas. Intressanta föreläsningar".

"Föreläsningarna, läkarkontakt, examinerande uppgifter, litteraturen, upplägget och innehållet i kursen".

"Bra information på Canvas. Professionellt och trevligt bemötande på Zoom".

"Bokseminariet är ett väldigt bra sätt att få till sig en hel bok, och reflektioner kring varje kapitel".

"Att vi har haft möjligheten att fördjupa oss inom vårt eget intresseområde, med anknytning till kursens syfte,
vilket har varit väldigt utvecklande".

"Rolig kurs! Mycket kunskap att ta in!"

"Otroligt proffesionellt bemötande!"

"Alltid perfekt, som på alla kurser".

"Alltid med dessa lärare! Dessutom också otroligt hjälpsamma, snälla och tålmodiga".

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa kursomgång ser över:

- Utöka tentan med ett par - tre sidor för möjlighet till djupare resonemang, fokus och förklaringar.
- Se över formerna för slutseminariet och kamratbedömningen
- Eventuellt addera småuppgifter längs vägen.

Övriga kommentarer:

Det framkom önskemål om att kursen kunde utökas till fler HP (vilket är roligt). Evetuellt kan en
fortsättningskurs vara aktuellt i framtiden. 

Distansstudier - lite svårare än vanligt b.la. pga. Covid-19 (hem/familjesituationen).

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


