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BASDATA, kursutvärdering
Kursnamn

Termin

Rätten till aktivitet – folkhälsa och arbete ur ett
Samhällsperspektiv, 12hp

Termin 4

Kursansvarigt program

Kontaktperson/kursansvarig

Arbetsterapeutprogrammet

Anna Johansson

Kurskod:

Svarsfrekvens (i procent av antal registrerade)

3AT108

17% (6/36) skriftlig kursvärdering via Cambro
83% (30/36) muntligt kursvärdering i sal
gruppvis

Kortfattad sammanställning av kursutvärdering

Kursen som helhet har uppskattats för: föreläsningar av hög kvalitet, lagom tid för arbete med
intressanta uppgifter, struktur och tydlighet från kursansvarig lärare. Lärarstyrd gruppindelning får
både ris och ros. Utförligare feed back önskas på gruppernas prestationer (uppgift 1 och 2), samt
tydligare koppling mellan föreläsningar och uppgifter.
Uppgift 1. Hälsoläget i Region X (gruppuppgift): Lärorik inblick i skillnader mellan olika regioners
folkhälsoarbete. Insikt i hur livsstil, ekonomi och arbete påverkar hälsan.
Uppgift 2. Aktivitetsvetenskap och Agenda 2030 - Pedagogisk workshop med hållbarhetsfokus
(gruppuppgift): Roligt och lärorikt att planera och leda workshops. Genomförandet bör delas upp på
två dagar, orättvist för de sista grupperna.
Uppgift 3. Arbetsvillkor i svensk kontext (individuell uppgift): Intressant att undersöka en
yrkesgrupps arbetsvillkor, kollektivavtal och lagar tråkigt men nyttigt. Gärna presentera resultatet för
varandra i mindre tvärgrupp.
Sammanfattningsvis en intressant och givande kurs med stimulerande och lärorika uppgifter.

Förslag till förändringar av kursen på kort och lång sikt

VT 21 Under den första kursveckan kommer några föreläsningar att ges före start av gruppuppgift 1 i
syfte att öka deltagandet i kommande föreläsningar. För uppgift 2 kommer tiden för att genomföra
pedagogisk workshop att utökas. Kursvärdering kommer att genomföras individuellt och i grupp i
lärosal på schemalagd tid.
Kommentarer som inte kommer att leda till några förändringar

Lärarstyrd gruppindelning behålls liksom uppgifternas utformning. Redovisning av den individuella
rapporten (uppgift 3) i mindre grupper kommer inte att rymmas tidsmässigt i schemat.

Programrådet för arbetsterapeut-,
fysioterapeut- och tränarprogrammen
Umeå universitet, 901 87 UMEÅ

Sammanställning av kursutvärdering
Datum: 2020-09-07

Ange var sammanställningen kommer att publiceras

På studentwebben för programmet. Ett pappersexemplar arkiveras vid institutionen.

