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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-04-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete, 7.5 hp (RHAD22)
Kursansvarig: Carl Bonander





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.

Kursdeltagarna verkar generellt sett nöjda med kursen enligt svaren på kursanalysen. Det finns dock några
förbättringsmöjligheter som har identifierats: 

(1) Några kursdeltagare har angett att vissa av lärandemålen inte täcks in av uppgifter och examination. Kursansvarig är
medveten om problemet. En förklaring är att några av målen i praktiken har blivit flyttade till Personsäkerhet III eftersom de
passar bättre överens med progressionen och temat för den kursen. Nya, förtydligade lärandemål kommer vara på plats
inför nästa kursomgång.

(2) Ytterligare föreläsningar efterfrågas.

(3) Uppgiften, inklusive betygskriterier, kan tydliggöras. Studiehandledningen, där dessa beskrivs, är i dagsläget lång och
kan vara svår att överblicka.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

(1) Åtgärdas genom ändrad kursplan.

(2) Ytterligare föreläsningar bör spelas in. Förslagsvis läggs information om uppgiften i en videoföreläsning för att frigöra tid
på campus, tillsammans med föreläsningar som svarar mot breddningsmål (eftersom dessa inte helt täcks in av
projektarbetet, som snarare fokuserar på djup). Även föreläsningar om vanliga teorier, preventionsåtgärder, mm kan
tilläggas som supplement till litteraturen.

(3) Studiehandledningen bör kondenseras och omarbetas för att öka tydligheten vad gäller syfte, mål och betygskriterier för
varje deluppgift, samt övergripande för hela projektarbetet. Detta arbete bör kunna underlättas genom att lärandemålen för
kursen tydliggörs i kursplanen (se punkt 1).

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


