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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    160222 

Kurs    FHAVR1/VAMAS Våld i nära relationer VT15 
 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

[kod]  

 

Programkurs              x 

Fristående kurs           x 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

[termin]  

Kursdatum/läsperiod 

30/3-1/6-15 

Antal registrerade på kurs 

22 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

0/runt 20 

Hst  

2,75 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

2 

Genomströmning ( %) 

73% 16 godkända 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

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

[text]  Den här kursen har getts parallellt med motsvarande kurs på grundnivå där skillnaderna mest bestått i olika 
nivå på grupp- och examinationsuppgifter.  Detta blev resultatet av att kursen på grundnivå tillkom snabbt och 
ingen annan lösning var möjlig denna termin. 

 

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

[text] De flesta var nöjda och många har inte några grundkunskaper i ämnet varför undervisningen blir relativt 
basal. Den student som hade kunskaper med sig sedan tidigare och arbetat i området hade önskat mer 
fördjupning. Nöjda med både föreläsningar och kurslitteratur. 
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

[text] Upplägget bör inte se ut så här men var en nödlösning denna termin. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
[text]  Planerade förändringar: Kursen ska inte drivas parallellt med motsvarande kurs på grundnivå. Att kräva 
grundläggande kunskaper kring våld i nära relationer har diskuterats för att kunna spetsa kursen på avancerad 
nivå. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

GullBritt Rahm/Malin Knutz 

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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