Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Ifylld mall samt kursvärdering
skall skickas till studierektor som i sin tur skickar detta vidare till PD och
programhandläggaren. Kursansvarig skall återkoppla kursvärdering samt kursutvärderingen
till studenterna.
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Antal registrerade studenter
22

Antal som inte fullföljt kursen
0

Antal godkända efter ordinarie tillfälle
20

Svarsfrekvens: 58% (14 av 24)
Slutsatser vid föregående kursutvärdering

Bra föreläsningar. Gör inget att överlappar
Om möjligt flera barndagar.
Ibland svårt veta vad som tillhör bino och vad som tillhör barn.
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle

Bättre placering av föreläsningarna rent schematekniskt
Metod(er) för studentinflytande

Eftersom kursen pågår över två terminer har studierektor kontinuerliga träffar med
studentgruppen.
Kursen, som övriga kurser, diskuteras i programrådet där studenter är representerade.
Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

64% anser att de i hög grad eller mycket hög grad har utvecklat värdefulla kunskaper. Dock
svarar resterande delvis på denna fråga.
7% tycker att de i mycket hög grad, 64% tycker e i hög grad, och 28% delvis, att de nått
kursens mål.
74% tycker att det finns en röd tråd (hög eller mycket hög grad) och 26% önskar en
förbättring (har svarat delvis)
Endast 43% anser att kursen i hög eller mycket hög grad har stimulerat till ett vetenskapligt
förhållningssätt, övriga svarar delvis.
57% anser att lärarna i hög grad är tillmöteskommande, och 36 svarar delvis.
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74% är mycket nöjda eller i hög grad nöjda med kursen.
Övrig respons liknar förra årets vilket uttrycker ”Bra föreläsningar, Bra med barndagar. En
del svarar också att det varit svårt utifrån föreläsningar och bok få en ett entydigt svar på
vad visus hos barn i olika åldrar faktiskt är eftersom de olika källorna ger olika värden.
Visus mäts med olika tekniker och på relativt små grupper i de källor som finns vilket är
anledningen till variation. Detta bör tydligare förmedlas till studenterna.
Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursen är utspridd och hör ihop med barnkursen, vilket gör att kommentarerna om att svårt
veta vad som tillhör vilken kurs är förståliga.
Överlag är dock de flesta nöjda och positiva efter kursen. Kommentar finns om att den bör
flyttas till våren, vilket dock är lite svårt då den hör ihop med binokursen.
Tydligare info om den rapporterade variationen i barns visus (se ovan) bör dock ges.
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med
andra professioner.

Flera av de undervisande lärarna är aktiva forskare. Undervisningen relateras till senaste
forskning inom området.
Olika professioner undervisar på kursen.
Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar

Årets kommentarer liknar förra årets.
För att undvika problematiken kring visus så bör anledningen till variationen förklaras
bättre.
Eventuellt ha flera barndagar.
Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga medverkande
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna

Utvärderingen kommer delges via kurswebb och vid programråd. Kommande studenter
kommer att få årets kursvärdering redogjort för i samband med kursstart nästa år.
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