
 

Handelshögskolan vid Umeå universitet 

Enheten för statistik 

Kursutvärdering 

  

 

Kursens namn: Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi 

Termin: HT17 Kurskod: 2ST045 

Antal registrerade studenter: ca 40  

Typ av utvärdering (skriftlig/muntlig/annat): skriftlig vid 

olika tillfällen  

Antal deltagande i utvärdering: ca 20 

  

Ny kursplan inför ht2018. Ekonomisk historia samt Statsvetenskap tar över Kulturgeografis del av denna kurs. 

Kursplan: https://www.umu.se/utbildning/kursplan/2st045/ 

Utvärderingen kan läsas i sin helhet via denna länk: 

https://docs.google.com/document/d/1Ok2CXCo0PqZ0B2M9O6yvHWee9IbfbXtommccr4QsV_M/edit?usp=sha

ring 

1. Vilka delar av momentet/kursen har fungerat bra? 

Nedan redovisas studenternas kommentarer från de tre olika momenten: 

 

Moment 1: 

 Intressant litteratur 

 Bra föreläsningar 

 Relevant examination som gav en inblick i hur man ser skillnader inom svensk sjukvård  

Moment 2: 

 Tydligt upplägg 

 Intressant föreläsningar som sammanfattade litteraturen 

 Relevant examination, men rätt svår och omfattande 

Moment 3: 

 Tydlig studieguide. 

 Datorövningarna var bra 

 Föreläsningsfilmerna ansågs bra av vissa, men mindre bra av andra. 

 Examinationen upplevdes som svår, men nyttig. Vissa ansåg inte statistik-momentet vara relevant 

för deras yrke. Tydligare motivering krävs från lärarhåll. 

 Snabba och tydliga svar på de frågor som ställdes i forumet 

 Kul att få räkna lite! 

 

  

https://www.umu.se/utbildning/kursplan/2st045/
https://docs.google.com/document/d/1Ok2CXCo0PqZ0B2M9O6yvHWee9IbfbXtommccr4QsV_M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ok2CXCo0PqZ0B2M9O6yvHWee9IbfbXtommccr4QsV_M/edit?usp=sharing
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2. Vilka delar av momentet/kursen behöver förbättras? 

Nedan redovisas studenternas kommentarer från de tre olika momenten: 

Moment 1: 

 Inget speciellt. 

Moment 2: 

 Svårt att veta vad som förväntades som svar i examinationsuppgifterna. Lite oklara. 

 Några önskade fler föreläsningar på basic-nivå 

 Några ansåg att det var för mycket innehåll till den korta tidsramen.En vecka till hade vara lämpligt. 

Moment 3: 

 Saknade en introduktion till ämnet och varför det är viktigt för en VADM-student att läsa statistik 

 Bättre introduktion till Excel 

 Examinationen upplevdes som svår bland de som hade svårt med Excel. Andra tyckte att det den 

var relevant.  

 

 

 

3. Föreslagna förändringar till kommande terminer 

 

Utifrån kursutvärderingarna och lärarlagsmöten kommer inga större förändringar göras av kursen till 2018. 

Studenterna är överlag nöjda med kursen. 

På moment 3 kommer vi att bättre motivera studenterna till varför kunskaper i statistik är viktigt för en 

vårdadministratör. Vi kommer även att trycka på att det är viktigt att göra Excel-övningarna samt 

övningsuppgifterna innan examinationen. Om man inte gör det rekommenderade förberedelseuppgifterna 

kommer examinationen att uppleves onödigt stressig och svår.  

Om man tittar på hur många timmar som studenterna lägger ner på studierna per vecka så uppkommer det 

inte till heltidsstudier, detta kan vara en av orsakerna till att examinationsuppgifterna uppleves som svåra. 

Eftersom moment 3 på kursen löper över jul, kan också ha en förklaring till att just det momentet uppleves 

som extra stressande. 

 

Lärare: Jessica Fahlén Datum: 2017-02-15 

 


