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Sammanställning av kursutvärdering
Kursnamn: Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet 7,5 hp, samt
Arbetsterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet 7,5 hp

Kurskod:3FT923; 3AT099
Termin då kursen gavs: HT20
Kursen ingår i programmet: Valbar inom masterprogrammet Fysioterapi och Arbetsterapi
Kursansvar: Therese Eskilsson
Svarsfrekvens i procent: 73%
Form för kursvärdering (digitalt/skriftligt/muntligt): Digitalt.
Kortfattad sammanställning av kursutvärdering: Kursens kvalitet bedömdes i genomsnitt 4,4
poäng på en femgradig skala, varav 44% gav kursen högsta betyg. Alla hade angett att kursens
examinationer hade fungerat mycket bra att genomföra på distans. Kursens styrkor/möjligheter för
att uppnå målen i kursen ansågs vara flera olika delar. Bland annat beskrevs kursens upplägg och
struktur (mål, uppgifter, tidsplan) med en öppen och lärande dialog som väldigt hjälpsamt.
Distansstudierna underlättades med tillgång till relevant kurslitteratur och digitala inslag med
exempelvis filmer. Diskussioner via zoom i mindre grupper fungerade bra och erfarenhetsutbyte med
kurskamrater uppskattades där möjligheter till reflektioner fick ta plats. Variation av kompetenta
lärare och föreläsare upplevdes ge inspiration till studierna och kommunikationen med lärare var
tillfredsställande. Hinder för att nå kursens mål upplevdes av några vara den disciplin som krävs för
att genomföra studier på distans och framförallt när studierna genomförs parallellt med arbete.
Några saknade kurskamrater att diskutera med, även om man visste att man kunde kontakta
varandra. Några förslag till att utveckla kursen framkom där det exempelvis fanns önskemål om att
de individuella uppgifterna i kursen kunde bli tydligare i vad som förväntades, att föreläsningar
kunde spelas in och att några fler föreläsningar kunde ges.

Förslag till förändringar av kursen på kort och lång sikt: Nästa kurs kommer även att vara
valbar inom magisterprogrammet arbetsliv och hälsa och därmed kommer de individuella
uppgifterna att ses över för att eventuellt revideras i dess innehåll. Här finns därmed möjlighet att
även förtydliga uppgiften utifrån de förslag som framkommit. Möjlighet att dela in studenterna i
basgrupper kommer också att ses över för att om möjligt underlätta distansstudierna och lärandet
mellan studenterna.

Kommentarer som inte kommer att leda till några förändringar: Alla synpunkter som
framkommit i utvärderingen kommer att beaktas.
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Sammanställningen kommer att publiceras (lärplattform, webb): Till nuvarande kurs på
Cambro och kommande kurs HT21 på Canvas, samt på webbsida samhällsmedicin och rehabilitering,
fysioterapi och arbetsterapi, Umeå universitet.

