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Antal registrerade studenter
25

Antal som inte fullföljt
kursen
0

Högskolepoäng
4.5

Antal godkända efter ordinarie tillfälle
19

Slutsatser vid föregående kursutvärdering

Kursen har sin första utvärdering VT 22.
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle

Kursen har sin första utvärdering VT 22.
Metod(er) för studentinflytande

Antal respondenter: 24 Antal svar: 7 Svarsfrekvens: 29,17 %. De som deltog ansåg att
kursen hade både styrkor och svagheter. Det stora flertalet har valt att höra av sig via mail
alternativt meddelarfunktionen i Canvas och då fått direkt återkoppling av kursansvarig
alternativt examinator. På påståendet ”Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under
kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll” gav medelvärdet
3.1 vilket indikerar att just studentinflytandet kan förbättras.
Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

Samtliga deltagare ansåg att de nått lärandemålen i mycket hög grad (71,4%) alternativt hög
grad 28,6%. En majoritet ansåg att det fanns en röd tråd genom kursen och att de hade
tillräckliga förkunskaper. Ett mindre antal (4st) studenter gav uttryck för att kursen delvis
alternativt till liten grad stimulerat till ett vetenskapligt förhållningssätt
(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).
Men samtliga ansåg att:
de hade fått träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att kritiskt granska och
värdera ny kunskap, (delvis, hög grad alternativt mycket hög grad).
Påståendet att undervisningen utgick från och använde autentiska exempel generade i ett högt
medelvärde (4.1). Mer undervisning i form av föreläsningar efterfrågas men även utveckling
av kliniska färdigheter i form av att träna sig i samtalsteknik.
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Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Utvärderingen är positiv men svarsfrekvensen behöver förbättras för några slutsatser
(29,17%). Lärarledd undervisning kan utökas något och förslaget om träning i tex
samtalsteknik kan tas tillvara. Majoriteten ansåg att de hade tillräckliga förkunskaper men
önskade utökad undervisning med lärarnärvaro och en högre grad av återkoppling.
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med
andra professioner.

Föreläsarna i kursen är forskare och bidrar med akademisk och kunskapsmässig bas i kursens
ämne och kopplar sina föreläsningar till aktuell relevant forskning
Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga

Inväntar kommentarer
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna

Den färdiga sammanställningen kommer, förutom att publiceras på kurswebb och i
Canvasaktiviteten, även skickas till: enhetschef, programdirektör, inriktningsansvarig och
sektionschef
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