Kursutvärderingsmall

Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Prefekt/programansvarig beslutar
om mallen ska kompletteras med ytterligare uppgifter/frågor.
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Antal godkända efter ordinarie tillfälle
34

Slutsatser vid föregående kursutvärdering

Canvas-profilen behövde bli mer användarvänlig och att uppdatera forskningsanknytningen.
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle

Fortsatt online-undervisning pga. utökade pandemi-restriktioner i början av terminen.
Förändrat i kurswebben och lagt upp moduler utifrån benämningar i kursplanen och allt
material därunder.
Metod(er) för studentinflytande

Inga regelbundna möten med studenterna skedde under kursen men kursansvarig var nåbar
per mail, telefon. Muntlig kursutvärdering var inbokat.
Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

Svarsfrekvensen på den digitala kursutvärderingen var 23,53% (8st av 34). Det var något
tekniskt problem som gjordes att enkäten inte publicerades för studenterna direkt efter
kursavslut utan först flera veckor senare vilket kan förklara den lägre svarsfrekvensen denna
termin
Enkäten hade överlag höga poäng, över 4.0 (max 5.0) Det var tre områden som låg lägre än
4.0 och det var psykosocial arbetsmiljö, administration och information, relaterat till tidigare
ämnen som låg mellan 3,6-3,8.
I den muntliga delen framkom ffa stressen som var kopplad hängde ihop för de som gör sin
KUA-placering tidigt på terminen. KUA-kursen går hela terminen i två veckors omgångar så
studenterna är ute på olika tider under hela terminen.
Studenterna som gör KUA tidigt på terminen önskar KUA-skiljt från denna kurs.
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Kursutvärderingsmall
Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Det är en kort kurs och har bra innehåll i kursplanen, vissa delar i de praktiska föreläsarna
kan behövas förtydligas för studenterna till nästa termin
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med
andra professioner.
Kursen arbetar med praktiska situationer som kan inträffa ute på arbetsplatser på både praktiska
exempel och med flera yrkeskategorier involverade.
Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar

Det är en kort kurs och har bra innehåll i kursplanen, vissa delar i de praktiska föreläsarna
kan behövas förtydligas för studenterna till nästa termin
Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna

Kursvärderingen återkopplas till studenterna via Canvas och presenteras vid nästa termins
kursintroduktion.
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