Kursrapport för kursen Sexualitet och rusmedel (SX633C) hösten 2018
Bakgrundsinformation
Kursens namn: Sexualitet och rusmedel
Termin: HT 2018
Ladokkod: SX633C
Kursansvarig: Torkel Richert
Antal registrerade studenter: 10
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 9
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 mycket nöjda med kursen. Flera studenter skrev också positiva kommentarer i
kursvärderingen, t ex kring kurslitteratur, examinationsuppgiften, föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier. Nästan alla svarade att kursen som helhet varit bra (5,9 poäng av 6 möjliga). De flesta frågor fick
ett snitt på 5 eller strax över 5 av sex möjliga, vilket får betraktas som bra. Ett par områden fick något
lägre omdömen. Det handlade t ex om feedback från medstudenter. Flera studenter skrev att de anser att
kursen (och även den andra valbara kursen om sexualitet och funktionshinder) borde vara obligatoriska
på masterprogrammet i sexologi.

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 har ändrat en del i kursens upplägg från föregående termin. Vi har tagit bort ett grupparbete och en
inlämningsuppgift som tagit mycket tid. Detta har frigjort tid för att fokusera mer på essän och har gjort att
vi har kunnat inkludera två miniseminarier. Detta verkar ha fallit väl ut. Kursen har successivt fått bättre
omdömen. Vår bild är att kursen nu fungerar mycket väl.

Åtgärdsplan
Eftersom kursen generellt fått så bra omdöme denna termin vill vi ändra så lite som möjligt. När det gäller
feedback från medstudenter får vi fundera på om vi kan förbättra detta. En möjlighet är att studenter får ge
kort skriftlig feedback på varandras essäer innan inlämning. Vi planerar inga övriga ändringar i nuläget.
Förslaget om att göra kursen obligatorisk kommer att lyftas vid nästa ämnesgruppsmöte.

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

Med vänlig hälsning
Torkel Richert
Kursansvarig

