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BASDATA, kursutvärdering
Kursnamn

Termin

Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör
och ledare

T5

Kursansvarigt program

Kontaktperson/kursansvarig

Arbetsterapeutprogrammet

Ulla Nygren

Kurskod:

Svarsfrekvens (i procent av antal registrerade)

3AT111

56%

Kortfattad sammanställning av kursutvärdering

Kursvärderingen gjordes i form av en webbenkät via Cambro.
Kursintroduktionen bedömdes i lagom eller hög utsträckning innehålla den information som
behövdes inför kursens genomförande (3,47/4). Upplägget av kursen fungerade bra eller mycket bra
(3,53/4). Graden av nytta av den föreslagna litteraturen uppfattades av de flesta vara hög, men det
fanns också studenter som ansåg att nyttan var låg (2,93/4), och den upplevdes också av vissa som
svårläst. De flesta uppfattade att föreläsningarna i hög utsträckning var till hjälp för att genomföra de
olika uppgifterna i kursen (3,27/4). I sin helhet uppfattade de flesta studenter att innehållet i kursen
var adekvat i relation till kursplanen (3,27/4).
Det kom flera konstruktiva förslag till förbättringar av kursen i löpande text, bl.a mer fokus på
entreprenörskap och hur AT kan arbeta utanför kommuner och regioner (litteratur, föreläsning och
uppgift). Även en önskan om mer individuellt arbete och att två uppgifter kunde slås ihop i en
rapport. Det fanns också ett önskemål om att dela upp föreläsningen om ”Arbetsrätt” på två dagar då
området upplevs som informationstätt och behöver reflekteras.
Förslag till förändringar av kursen på kort och lång sikt

Eftersom kursen kördes för första gången finns en beredskap för att redan till nästa gång kunna göra
flera av de förändringar som studenterna gav förslag på och då främst att utvidga och utveckla området
entreprenörskap. Litteraturen kommer också att ses över för att om möjligt kunna hitta litteratur som
överensstämmer bättre med uppgifterna i kursen och som är något mer tillgänglig. Även
undervisningsformen för området arbetsrätt kommer att ses över. Ett försök kommer också att göras
för att skapa mer individuella uppgifter.
Kommentarer som inte kommer att leda till några förändringar

Klicka här för att ange text.
Ange var sammanställningen kommer att publiceras

På aktuell kurssajt och på programmets hemsida.
Nästa kurstillfälle kommer också att inledas med denna kursutvärdering och de förändringar som gjorts
kommer att redovisas.

