Kursrapport för kursen Sexualitet och rusmedel (SX633C) hösten 2017
Bakgrundsinformation
Kursens namn: Sexualitet och rusmedel
Termin: HT 2017
Ladokkod: SX633C
Kursansvarig: Torkel Richert
Antal registrerade studenter: 28
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 17
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 skriftligt via Sunet survay.
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Studenterna var överlag nöjda med kursen. Flera studenter skrev också positiva kommentarer i kursvärderingen, inte minst kring de olika föreläsningarna. Kursdeltagarna var dock överlag mer kritiska i jämförelse med föregående kurs och resultatet var lägre för flertalet frågor. För de flesta frågor låg medelvärdet
på mellan 4 och 5 (max 6), vilket ändå får betraktas som ett relativt bra resultat. Kursen som helhet fick
medelvärdet 4,5.
Det som framförallt framkommit både vid den skriftliga och muntliga kursvärderingen är att examinationsuppgiften (essän) i kombination med filmrapporten uppfattas som relativt omfattande för en så pass begränsad kurs. En annan synpunkt som flera tog upp var att redovisningen av filmuppgiften tar lite för stort
utrymme. Vissa studenter önskades också ett större fokus på sexualitet och ett mer medicinskt perspektiv.

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. Möjligen
kan filmuppgiften behöva ses över eftersom den tar stort utrymme på kursen.
Analys
Som helhet fungerar kursen mycket bra. Kursen får generellt bra kursvärderingar även om det varierar en
del mellan de olika terminerna. En möjlig förklaring till variationen över tid kan vara studentgruppens olika
sammansättning. Eftersom kursen både riktar sig till studenter på masterprogrammet i sexologi och till
externa studenter blir det stor variation vad gäller förkunskaper och gruppsammansättning och även vad
gäller förväntningar på kursen. Vissa studenter, framförallt de som går masterprogrammet i sexologi har
stora förkunskaper när det gäller sexualitet, men har ofta begränsade kunskaper kring missbruk och beroende. De studenter som söker externt har ofta begränsade kunskaper kring sexologi men vissa har relativt
goda kunskaper i missbruk/beroende. Därutöver finns det olika bakgrunder, kunskaper och förväntningar
vad gäller ett medicinskt kontra ett socialvetenskapligt perspektiv på sexualitet och drogberoende. Kursdeltagarna brukar utgöra en mix av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer, beteendevetare och
psykologer. Detta är en tillgång, men också en utmaning när det gäller att möta upp förväntningar.

Åtgärdsplan
Eftersom filmredovisningarna upplevs ta för stort utrymme får vi överväga om vi skall ersätta dessa med
någon annan uppgift. En möjlig lösning är att ersätta filmuppgiften med ett filmseminarium där vi ser och
diskuterar en relevant film på temat sexualitet och rusmedel, men utan en inlämningsuppgift. Ett annat
alternativ är att minska ner tiden för redovisning.
Vi kan bli tydligare med att diskutera förväntningar på kursintroduktionen. Vi kommer också att skriva fram
tydligare i studieplanen att kursen framförallt har ett socialvetenskapligt perspektiv, även om det kompletteras med ett medicinskt perspektiv.
Efter önskemål från studentgruppen om föreläsningar från ett medicinskt perspektiv bjöd vi in Anders Håkansson som är överläkare och professor i beroendemedicin. Detta blev mycket uppskattat. Vi tänker att
detta kommer att vara ett stående inslag i kursen framöver.
Förslag till revidering av kursplan
Kursen har nyligen reviderats. Inga nya revideringar är nödvändiga.

Med vänlig hälsning
Torkel Richert
Kursansvarig

