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Sammanställd kursutvärdering
Kursnamn

Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 1
Kursansvarigt program
Arbetsterapeutprogrammet
Kurskod:
3AT223

Termin (t.ex. HT-16)

VT-20

Kontaktperson/kursansvarig
Jesper Andersson
Svarsfrekvens (i procent av antal registrerade)
59 %

Kortfattad sammanställning av kursutvärdering
En summativ kursvärdering genomfördes med påståenden som anknöt till i vilken utsträckning
studenter upplever sig ha uppnått kursens förväntade studieresultat (FSR), hur lärorika enskilda
delmoment uppfattades samt hur väl kursens olika läraktiviteter upplevdes stödja inlärning.
Påståendena skattades med en femgradig Likertskala. Kommentarsmöjlighet gavs vid varje
påstående, och fem fritextfrågor avrundade kursvärderingen. Kursvärderingen administrerades
elektroniskt via kurssajten. Den gjordes tillgänglig sista kursdagen och var därefter öppen i nio
veckor.
Gällande att uppnå FSR skattade studenterna sig högst i att förklara nervsystemets grundläggande
fysiologi. Därefter följer kunskap om följande hälsotillstånd i sjunkande ordning: naturligt åldrande,
geriatrik, neurologi, muskuloskeletala tillstånd respektive smärta. Gällande kursens åtta delmoment
skattades de sju av dem högt avseende hur lärorika dem upplevdes, medan delmomentet om
smärta utmärkte sig negativt. Gällande läraktiviteter skattades kursens föreläsningar,
instuderingsfrågor och seminarium högt som stöd i inlärning, medan läsanvisningar i kurslitteratur
skattades lägre och upplevdes enligt kommentarer för omfattande.
I kommentarer och fritextfrågor framkom tydliga preferenser för inspelade föreläsningar framför
live, då samma information kunde tas in och bearbetas flera gånger. Samtidigt saknade studenteter
möjligheten att ställa frågor till föreläsaren. Undervisningen om smärta upplevdes tidspressad och
svår att förstå. Kursens seminarier, och framför allt tillhörande case, lyftes fram som ett uppskattat
inslag, och flera önskemål framkom att det upplägget skulle användas för alla kursens delmoment.
Kommentarer framom att kursen var intressant, men för informationsrik. Det uttrycktes även att
det ibland var svårt urskilja vilken information som var relevant för framtida arbetsterapeuter och
på vilket sätt.

Förslag till förändringar av kursen på kort och lång sikt
På kort sikt kommer delmomentet om smärta ses över. Förslag på förändringar är utökad tid för
delmomentet och översyn av undervisningens innehåll.
På längre sikt föreslås hela kursens innehåll granskas, för att utvärdera om urval och djup i
information är relevant utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Sambandet mellan hälsotillstånd
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och aktivitet och delaktighet bör även tydliggöras i kursen. Vidare bör kursen utveckla en tydligare
pedagogiska ansats, och liknande metoder bör tillämpas oavsett berört hälsotillstånd och aktuell
föreläsare/lärare. Fler studentaktiva inslag bör införas för att stärka djupinlärning och kvarhållande
av förvärvad kunskap.

Kommentarer som inte kommer att leda till några förändringar
Förslag om att införa seminarium för varje delmoment kan inte införas på kort sikt, men kommer att
tas i beaktning vid långsiktiga förändringar. Förslag om att införa resurstillfällen med samtliga
föreläsare/lärare kan inte införas på kort sikt, men kommer att tas i beaktning vid långsiktiga
förändringar.

Ange var sammanställningen kommer att publiceras
Avdelningen för arbetsterapis webbsida för information om kurser och kursutvärderingar. Detta
kommuniceras till tidigare studenterna vid kurssajten samt förmedlas till kommande studenter vid
kursintroduktionen.

