Kursrapport för kursen Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet (SX733A) hösten 2018
Bakgrundsinformation
Kursens namn: Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet
Termin: HT 2019
Ladokkod: SX733A
Kursansvarig: Torkel Richert
Antal registrerade studenter: 21
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen:12

Genomförande

Sätt X

Föregående kursrapport är kommunicerad i samband med kursstart

X

Tidig dialog om förväntningar på kursen

X

Formativ kursvärdering

Muntligt

Summativ kursvärdering

X

Återkoppling till studenterna

X

Utvärderingsformer
Formativ utvärdering genomfördes i form av samtal med studenterna om hur de upplevde kursen.
Summativ utvärdering genomfördes muntligt sista kursdagen samt skriftligt via Sunet survay.
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Studenterna var överlag mycket nöjda med kursen. Flera studenter skrev också positiva kommentarer i
kursvärderingen t ex om kursens innehåll, examinationsform, föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier. Nästan alla instämde i mycket stor utsträckning med att kursen som helhet varit bra. På frågan om
kursen som helhet motsvarat dina förväntningar blev snittet 5,6 av 6 möjliga. De flesta frågor fick ett snitt
på mellan 5 och 5,5 av sex möjliga, vilket får betraktas som bra. Inga frågor fick under 5. Vissa studenter
upplever att examinationen i form av en essä är en omfattande uppgift. Samtidigt är många positiva till att
kursen bara innehåller en examinationsuppgift, och många upplever det som positivt att själva få välja
ämne att skriva om.

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering
Kursen har genomförts vid ett antal tillfällen. Kursen har kontinuerligt förbättrats och lärarlaget (som består
av Torkel Richert och Bengt svensson, med ett par gästföreläsare) är nöjda med form och utfall.

Analys
Vi ser ingen anledning att göra några förändringar av kursen till nästkommande termin. Vår bild är att kursen fungerar mycket väl.

Åtgärdsplan
Vi planerar inga ändringar i nuläget.

Förslag till revidering av kursplan
Kursen har nyligen reviderats. Inga nya revideringar är nödvändiga.

Med vänlig hälsning
Torkel Richert
Kursansvarig

