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Detta har fungerat (särskilt) bra 
 
En samlad bedömning för kursens ingående moment visar stor nöjdhet med bemötande och 
föreläsningar. Man anser att examinationerna under kursen i hög grad speglar de förväntade 
studieresultaten. 
 
Moment 1 Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik 3hp 
Relevant feedback på kostundersökningsuppgifterna. Undervisnings- samt examinationsformen för 
nutritionsbehandlingsprocessen upplevdes pedagogiska och lärorika inför kommande yrke. 
Moment 2 Beteendevetenskap och hälsokommunikation för dietister 7,5hp 
Överlag uppgav de flesta att de tyckte att kurslitteraturen var bra. Litteraturseminariet upplevdes 
givande.  
Moment 3 Idrottsnutrition 2,5hp 
Bra att få se exempel på idrottares portioner och dagsintag under seminariet. 
Detta har fungerat mindre bra eller brustit 
 
 
Moment 1 Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik 3hp 
Några studenter uttryckte att det varit bristfällig information inför den individuella delen på 
examination Nutritionsbehandlingsprocessen vilket upplevdes stressande. 
Moment 2 Beteendevetenskap och hälsokommunikation för dietister 7,5hp 
Inget speciellt 
Moment 3 Idrottsnutrition 2,5hp 
Inget speciellt 
 
Förändringar som är nödvändiga att genomföra inför nästa kurstillfälle 
 

Moment 1 Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik 3 hp 
Tydliggöra vad som förväntas inför den individuella delen av examination 
nutritionsbehandlingsprocessen.  
Moment 2 Beteendevetenskap och hälsokommunikation för dietister 7,5hp 
Inget speciellt 
Moment 3 Idrottsnutrition 2,5hp 
Inget speciellt. 



 
 

Förändringar som ev. kan bli aktuella att genomföra på längre sikt 
 
Moment 2 Beteendevetenskap och hälsokommunikation för dietister 7,5hp 
Att beteendevetenskap och hälsokommunikation tydligare interagerar med varandra.  
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