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Slutsatser vid föregående kursutvärdering
”Helhetsintrycket är att den positiva vändningen i utvärdering efter de genomgripande
förändringarna HT20 håller i sig också nu, dvs stabil förändring till väl utvärderad kurs.
Ett område som dock skiljer sig i negativ bemärkelse utifrån studenternas perspektiv är
samverkan med andra professioner. Trots att detta ingår som en del av slutexaminationen
sedan ifjor, visar sig detta område vara ett område med potential att ytterligare lyfta i kursen
och förtydliga i examinationerna. Ytterligare förbättring av synkronisering av
examinationsuppgifterna bör också genomföras.”
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
Förbättringar som genomförts är införande av ytterligare ett seminarium, dvs tidigare uppgift
om Våld i nära relationer har integrerats som ett moment mer förankrat i Hållbarhetsmålen
(Agenda 2030).
Metod(er) för studentinflytande
Kursen erbjuder två resurstillfällen (kursdialoger) dit studenterna välkomnas med
återkoppling och frågor under kursens gång. I samband med kursstart samt vid
slutseminarium uppmanas studenterna att genomföra kursutvärdering via enkät.
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Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering
Grafer och utvalda citat från kursenkät och eventuella andra instrument kan läggas som
bilaga om så önskas.
Svarsfrekvensen var 45,7%. Svaren är avrundande uppåt till närmast heltal.
 75 % av studenterna uppgav att de genom kursen utvecklat värdefulla
kunskaper/färdigheter (HT21) i hög eller mycket hög grad.
 Samtliga studenter ansåg att kursen har stimulerat till ett vetenskapligt förhållningsätt,
t e x analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information,
varar 69 % ansåg detta uppnåtts i hög eller mycket hög grad.
 88 % ansåg att kursens mål uppnåtts i hög eller mycket hög grad.
 75% har uppgett att de tränat och stärkt sitt vetenskapliga förhållningssätt i mycket
hög grad/ i hög grad.
 En röd tråd av logik uppfattades i mycket hög grad/ i hög grad enligt 56%
 Kursens lärare uppfattades som tillmötesgående i mycket hög grad eller i hög grad av
63 % av studenterna.















Kursens psykosociala arbetsmiljö uppgavs vara tillfredställande i mycket hög grad/ i
hög grad av 63%
Kunskaper om etiska förhållningssätt ökade under kursen i mycket hög grad/ i hög
grad enligt 63% av studenterna.
Autentiska exempel användes i kursen enligt 69% i mycket hög grad/ i hög grad.
Det pedagogiska upplägget stimulerade lärandet i mycket hög grad/ i hög grad, enligt
50%
Återkopplingen under kursen var tillfredsställande enlig t75% i mycket hög grad/ i
hög grad.
Studenterna uppgav tillräckliga förkunskaper med 75% i hög eller mycket hög grad.
Den kursspecifika frågan om kunskap och förståelse för samband mellan människors
hälsa och livsvillkor bedömdes ha ökat i mycket hög grad/ i hög grad av 75%.
Förväntningarna inför kursen var mycket spridda, men 56% uppgav de uppnåddes i
mycket hög grad/ i hög grad.
Att finna vad man sökte i Canvas uppnåddes i mycket hög grad/ i hög grad enligt 69%
Hållbarhetsmålen mm (nya frågor HT21)
Insikterna om hur klimatförändringen globalt påverkar hälsan ökades delvis enligt
50% av studenterna, men 44% uppgav att det uppnåtts i mycket hög grad eller i hög
grad.
Hälso- och sjukvårdens inverkan på miljön framkom enligt 56% av de som
utvärderade i mycket hög grad/ i hög grad.
Att kursen bidrag till förbättrad värderingsförmåga avseende bla samhälleliga och
etiska aspekter uppnåddes enligt 63% i mycket hög grad eller i hög grad.
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Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
Kursen ligger stabilt positivt utvärderingsmässigt, vilket tolkas som tidigare genomförda
förbättringar är hållbara. Resultaten av de nya utvärderingsfrågorna kring Agenda 2030 bör
ses utifrån en kommande jämförelse med andra kurser, samtidigt som HT21 siffror indikerat
att hållbarhetsmålen (Agenda 2030) ytterligare kan förankras i kursen.
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan
med andra professioner.
Se t.ex. rapporten Möjligheternas KI, Utredning och utbildningens kvalitet och
forskningsanknytning (UKF) och Strategi 2018etc.
Föreläsarna i kursen är aktiva forskare i relevanta ämnen med olika professionella bakgrunder
där samtliga bidrar med akademisk och kunskapsmässig bas i kursens moment samt kopplar
sina föreläsningar till aktuell relevant forskning. Samverkan med andra professioner ingår
som en del av den andra examinationsuppgiften samt blir examinerat i slutexaminationen.
Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar
En stabil positivt utvärderad kurs som redan har försökt integrera Hållbarhetsmålen, men som
enligt denna utvärdering ytterligare har potential att förtydliga detta i kommande kurs.
Tidigare utvärdering av denna kurs har nämnt vikt av att förstärka inslag om epidemiologi i
kursens presentations av ämnet Folkhälsovetenskap, vilket bör följas upp framåt.
Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga
Från studentrepresentant, programnämnd, utbildningsnämnd eller motsvarande.
I kontinuerlig process, enligt nästa punk.
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna
Den färdiga sammanställningen kommer att publiceras på kurswebb och i Canvas-aktiviteten
samt skickas till enhetschef, programdirektör, inriktningsansvarig och sektionschef.
Sammanställningen kommer också att diskuteras i samband med kommande program möten
och dess slutsatser samt förslag till förbättringar kommer precis som tidigare tas tillvara för
att genomföra förbättringar i kommande kurser.
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