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BASDATA, kursutvärdering
Kursnamn

Termin

Arbetsterapi - professionellt resonemang 1

3

Kursansvarigt program

Kontaktperson/kursansvarig

Arbetsterapeutprogrammet

Susanne Sellin

Kurskod:

Svarsfrekvens (i procent av antal registrerade)

3AT321

72 %

Kortfattad sammanställning av kursutvärdering

Kursvärderingen gjordes med hjälp av enkäten LEQ, Learning Experience Questionnaire. Enkäten

administrerades elektroniskt via kurssajten och kunde besvaras under tre veckor.
Påminnelser utgick via mejl.
Enkäten omfattar 22 påståenden som hör samman med olika lärfaktorer, vilka skattas med
femgradig Likertskala. Enkäten innehåller tre dimensioner: upplevd meningsfullhet,
begriplighet och hanterbarhet i kursens lärmijlö.
Påståenden sammanhörande med upplevd meningsfullhet skattades mellan 3,56 – 4,17.
Påståenden sammanhörande med upplevd begriplighet skattades mellan 2,38 – 4,13. Av
dessa var det två påståenden som skattades < 3 och deras innehåll handlar om återkoppling
och trygghet.
Påståenden sammanhörande med hanterbarhet skattades mellan 3,5 – 4,52.
Det var 50 % av studenterna som på frågan: ”I genomsnitt – hur mycket studerade du i förhållande
till vad som förväntades av dig? uppgav att de studerat ungefär som förväntat.
Enkäten innehåller även fem frågor med fritextsvar, en syntes av svaren följer:
Kursen som helhet har upplevts intressant och rolig och med ett innehåll som speglar vad en ”färdig”
arbetsterapeut arbetar med. Den har också upplevts konkretisera tidigare inlärd kunskap. Att arbeta
med hjälpmedel, besöka hjälpmedelsverksamheten, träffa en klient och lyssna på externa föreläsare
har uppskattats särskilt.
Att kursen till viss del genomförts via zoom har upplevts negativt och det har förekommit tekniskt
krångel. Tentamen i professionellt resonemang upplevdes vara otydligt beskriven, ha för kort tidsram
och vara för begränsad i antal sidor för besvarandet av uppgiften. Prov genom OSPE har upplevts
stressande samt att det var negativt att provet genomfördes en måndag. Önskemål om att inte ha prov
genom OSPE har framkommit.
Återkopplingen på skriftliga uppgifter i kursen har försenats pga covid -19 vilket upplevts negativt då
återkoppling kunnat leda till ny kunskap att ta med in i nya uppgifter.
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Förslag till förändringar av kursen på kort och lång sikt

På kort sikt: Se över tentamen i professionellt resonemang. Förlägga OSPE på annan dag än måndag.
På lång sikt: Se över om mängden skriftliga uppgifter kan minskas.
Kommentarer som inte kommer att leda till några förändringar

Minska på antalet externa föreläsare. Skapa lathundar inför OSPE. Ta bort OSPE som prov.
Ange var sammanställningen kommer att publiceras

Klicka här för att ange text.
Sammanställningen publiceras på Canvas samt på programmets webbsida.

