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Antal registrerade studenter Antal godkända vid sista kursdatum Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
vid treveckorskontrollen
37
80%
46
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Öppen kommunikation med studenterna under kursens gång.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Återkopplar kursvärderingsresultat vid introduktionen till efterföljande kurs. Studenterna kan även ta del av
utvärderingarna på kurswebben.

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av
studenternas kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för
programkurser även programansvarig nämnd.
Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum:
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum:
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Några större förändringar av kursen hade inte genomförts sedan kursen gavs föregående år. De
teoretiska momenten var åter på Campus.
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala
synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)
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Sid:
Hela 92% av studenterna tyckte att de utvecklat värdefulla kunskaper under kursen och 94%
upplevde att de fanns en röd tråd genom kursen från lärandemål till examination. 92% av
studenterna upplevde att lärarna varit tillmötesgående under kursen för idéer och synpunkter.
100% tyckte att de utvecklat kunskaper och färdigheter som de kommer att ha nytta av i sitt
framtida yrkesutövande. Det var 63% av studenterna som tyckte att kursen var
forskningsanknuten. 86% av studenterna upplevde att de fått användbar återkoppling på sina
uppgifter och insatser.
Några citat från studenterna:
” Mycket bra på alla sätt, behövs inga förändringar”
” Praktik på labb varvat med relevanta föreläsningar på Campus (strålskydd, ergonomi etc.)”
” Mycket bra att man får vara med på flera typer av undersökningar/modaliteter! Ger en god bild
av hur yrket ser ut på riktigt”
” Det blev väldigt lite tid tyckte jag ute på praktiken”
” Gärna ett par veckor längre VFU, så att man hinner få se/vara med lite mer.”

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Studenterna är övervägande nöjda med sin VFU och tycker att det är roligt att
få komma ut på praktiken redan i första terminen. Studenterna uppskattar även att praktik och
teori varvas.
Kursens svagheter: VFU delen i kursen upplevs ofta som för kort av studenterna, de hinner
inte riktigt reflektera och bearbeta kunskapen de får i kursen.
3. Övriga synpunkter

4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Kursen är överlag mycket uppskattad av studenterna. Längden på kursen kan inte ändras i
nuläget, då andra kurser i sådana fall skulle behöva kortas ner.
Bilagor: Kursplan och Kursvärdering
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