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Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)
Kurskod
1QA127

Kurstitel
Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv

Termin (vt/ht-år)
HT20

Tidsperiod
201109 – 210117

Högskolepoäng
7.5

Kursansvarig
Richard Bränström

Examinator
Richard Bränström

Momentansvariga lärare
-

Övriga medverkande lärare
Isabella Stormbom

Antal studenter* vid
treveckorskontrollen
48

Antal och andel (%) godkända
studenter fyra veckor efter kursens
slut
32

Svarsfrekvens (%)
kursvärderingsenkät
52,08%

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Regelbundna diskussionsforum under kursens gång men möjlighet till reflektion och återkoppling kring
litteratur, diskussionsupplägg och metod.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Skriftlig sammanställning av kursvärderingresultat publiseras på den öppna kurswebben.

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas
kursvärdering) delges programrådet.
Analysen har delgivits programrådet följande datum:
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat
på tidigare studenters synpunkter
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter ur
fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)
Enkätfråga

1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla
kunskaper/färdigheter.
2. Jag bedömer att jag har uppnått kursernas alla lärandemål.

Medelvärde

3,7
4,0

* Enbart förstagångsregistrerade studenter ska inkluderas i kursanalysen för att spegla genomströmning och kvalitet som en

effekt av aktuellt kursuplägg.
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3. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från
lärandemål till examination.

4,2

4. Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt
förhållningssätt.
5. Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under
kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning
och innehåll.

4,0
3,2

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Tydligt röd tråd genom kursen som ligger nära kursens lärnademål. Stor
grad av självständighet och flexibilitet i genomförande vilket passade bra under pandemis
krav på distansundervisning. Stor andel av de studenter som genoförde kursen ansåg att de
uppfyllt samtliga kursens lärandemål.
Kursens svagheter: Vissa studenter saknar mer interaktion med lärare och ökad feedback på
egen prestation. Eftersom diskussioner görs i små grupper saknade vissa studenter att kunna
delta i andras diskussioner och resonemang.
3. Övriga synpunkter
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och en
tidsplan. )
Inför kommande kursomgångar ska viss test på Canvas formuleras om så att det tydligt
framgår hur kontak mellan lärare och studernter ska ske på bästa sätt, samt mellan studenter. I
slutet av kursen kommer samtliga studenter att få tillgång till alla gruppers diskussionsforum.
Bilagor:

