Kursrapport 2017-06-09
Kursens/delkursens namn: Handledning i verksamhetsförlagd utbildning
Termin: VT2017
Ladokkod: HS 653 B
Kursansvarig: Elisabeth Carlson
Antal registrerade studenter: 29 studenter totalt. 17 stycken hör till den fristående kursen varav
12 har besvarat denna enkät. De övriga 12 är uppdragsutbildningsdeltagare och har fått ett
eget utskick.
Antal (och procentuell fördelning) studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 12 av 17
(71%)
Genomförande (ansvar)
Temperaturtagning (kursansvarig)
Summativ kursvärdering (kursansvarig)

Datum
Ej genomförd på
7.5 hp kurs
2017-06-07

Skriftlig återkoppling i enkätsammanställningen
(kursansvarig)

-

Muntlig återkoppling/diskussion (kursansvarig)

-

Eventuella kommentarer
Av 29 registrerade studenter har 28 studenter deltagit i och genomfört de obligatoriska kursmomenten
samt den enskilda skriftliga examinationsuppgiften. Genomströmningen är därmed 97%. Den
kvarvarande studenten har pga. personliga skäl i samråd med kursansvarig beslutat att lämna in den
kvarvarande examinationsuppgiften i september 2017..
Sammanfattning av studenternas synpunkter
Precis som för tidigare utvärderingar så skattar studenterna sina uppfattningar av kursen på en 6gradig Likert-skala (1= i mycket liten utsträckning; 6= i mycket stor utsträckning) där ett högre
medelvärde indikerar mer positiva uppfattningar. Studenterna skattar måluppfyllelse av lärandemålen
mycket högt (m=5.5) och på frågan om studenterna tycker att kursen i sin helhet har varit bra är
medelvärdet 5.3 vilket tyder på att studenterna är mycket nöjda med kursen. Här återkommer
fritextkommentarer som ”En mycket givande kurs” ”Roligt med variationen av föreläsningar och
praktiska moment” .
Det är tydligt att studenterna uppfattar att arbetsformerna har underlättat för dem att uppnå
lärandemålen (m=5.6) där samtliga arbetsformer har mycket höga medelvärden (5.2-5.5).
Examinationen (m=5.1) upplevs som relevant troligen på grund av att den projektplan studenterna ska
skriva ska utgå från och vara användbar i deras egen verksamhet. Studenternas egna erfarenheter tas
tillvara på ett bra sätt (m=4.9) och återkoppling från kursens lärare är relativt hög (m=4.5 ).
Studenterna anger också att kursen är mycket väl forskningsanknuten (m=5.2).
Analys
Utvärderingen är som tidigare år mycket positiv. Den enda kommentar som pekar på ett nytt behov
hos studenterna är en önskan om att föreläsningen om kritiska vänner läggs tidigt i kursen så att de
kan planera sina fältstudier i god tid.
Åtgärder
Lärarlagsträff planeras i 15 augusti.

