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Kurskod
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Verksamhetsförlagd utbildning
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2022-03-28 – 2022-04-29

Kursansvarig

Examinator

Liza Klacksell Israelsson,
Universitetsadjunkt, MSc, Spec.ssk inom
barn och ungdom
Johanna Granhagen Jungner, Bitr. lektor,
Med. dr., Spec.ssk inom barn och smärta

Johanna Granhagen Jungner, Bitr. lektor, Med.
dr., Spec.ssk inom barn och smärta

Momentansvariga lärare

Övriga medverkande lärare

Adjungerade kliniska adjunkter:
Linda Alke
Veronica Berggren
Kristina Björkqvist
Olivia Danielsson
Marie-Louise Kågström

Antal registrerade studenter Antal godkända vid sista kursdatum Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
vid treveckorskontrollen
64
49% 65/32 (HT21 8/40=20%)
65
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)

Muntlig information vid kursstart om kontinuerlig studentåterkoppling i nära dialog med
kursansvariga. Återkoppling sker via den webbaserade lärplattformen Canvas.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna

Kursanalysen återkopplas till studenterna via studentmejl och via kurswebben genom
kursadministratör Ana Maria Seguel.
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: juni-22
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Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Org. nummer 202100 2973

Besöksadress
Nobels väg 6
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Sid:

Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum: juni-22
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter

Inga genomförda förändringar sedan föregående termin.
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.)
Kursvärderingen omfattade 32 studenter (n=32).
Studenterna rapporterar att de genom kursen utvecklat värdefulla kunskaper &
färdigheter med ett medelvärde på M=4,3.
Studenterna rapporterar de uppnått kursens alla lärandemål med ett medelvärde på
M=4,5.
Studenterna rapporterar att kursen ha en tydlig röd tråd genom kursen – från
lärandemål till examinationer med ett medelvärde på M=4,3.
Studenterna rapporterade att kursen stimulerat dem till vetenskapligt förhållningssätt
med ett medelvärde på M=4,1.
Studenterna rapporterar att lärarna varit tillmötesgående vad gäller kursens
utformning med ett medelvärde på M=4,5.
Studenterna rapporterar att de på det hela taget är nöjd med kursen med ett
medelvärde på M=4.3
Sammanfattning fritextsvar värdering av kursen i sin helhet:
Bra och tydligt utformade delexaminationer som hade god anknytning till de kliniska
verksamheterna. Kursen har en mycket god relation mellan teori och praktik och god
hänsyn tas till studenternas olika kliniska placeringar. Kursen har god balans mellan
reflektion och evidens och med tillgängliga och trevliga lärare.
3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Att VFU kursen går på helfart och har god balans mellan teoretiska
delexaminationer och kliniska praktiken samt tillgängliga lärare och kompetenta
handledare.
Kursens svagheter: Att kursen påverkas av personalbrist/handledarbrist inom de
kliniska verksamheterna. Samt att handledare själva inte har specialistkompetens
och/eller handledarutbildning.
3. Övriga synpunkter

Detta är andra gången kursen genomförs.
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Införande av tydligare IPL utifrån Region Stockholms aktivitetskort samt kursmål
med tillhörande delexaminationer kommer att revideras under HT21.
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Sid:

Kursvärderingens svarsfrekvens är 49% vilket får ses som tillfredsställande (jmf
20% HT21).
Bilagor: Bilaga, Verksamhetsförlagd utbildning (2BU016) _VT22
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