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Svarsfrekvens på enkäten: 84% (31 av 37) av studenterna i kursen har besvarat enkäten. Enkätens 
frågor och påståenden besvarades enligt en fyrgradig ordinalskala, instämmer helt/ instämmer till 
stor del/instämmer delvis/ instämmer inte alls.  

Resultatet visade att mer än hälften av studenterna 68% instämmer helt/ instämmer till stor del att 
undervisningens innehåll hade relevans för kursens FSR, 35% skattade att de instämmer helt/ 
instämmer till stor del att Examinationerna har varit relevanta för att uppvisa kunskap och förståelse, 
färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt i enlighet med kursens FSR. 
Angående frågan om, Återkoppling från lärare på inlämningsuppgifter/tentamen har varit 
tillfredsställande, svarade 46% att de instämmer helt/ instämmer till stor del på det påståendet. 
Studenternas skattning angående att de blivit väl bemötta under kursen visade att samtliga som 
svarade på den frågan instämmer helt på det påståendet. 

Två frågor besvarades med fritextsvar; Vad har varit positivt med kursen? och Vilka konkreta förslag 
till förändring av kursen vill du föreslå? Dessa frågor visade att kursen i sin helhet varit mycket 
givande och lärorik. Förbättringsförslagen pekar ut framförallt två examinationer som bör förändras. 

Lärares förslag till förändring: Utifrån utvärderingen tänker vi i kursteamet att det finns några 
övergripande behov av förändring i kursen som kommer påverka två examinerande uppgifter som 
visat sig vara roten till en del svårigheter.  

Första uppgiften är den som behandlar vardagssjuklighet, denna uppgift har varit indelad i flera 
delar, bland annat som skriftlig gruppuppgift och därefter individuell skriftlig reflektion. Denna 
uppgift kommer att förändras till en muntlig individuell uppgift som diskuteras under torsdags-
seminarium med en avslutande individuell skriftlig reflektion. Detta kommer att eliminera problemet 
att hitta lämpliga tider för studenterna att samarbeta (vilket varit lite trixit under VFU) och minska 
ner tiden för skriftligt arbete, vidare kommer därmed fokuset i uppgiften att ligga på de 
problemområden som uppkommer under VFU perioden, samt utökad tid för återkoppling och 
diskussion med lärare. Den andra examinationsuppgiften som kommer att förändras är 
veckoreflektionerna som tidigare genomfördes under varje VFU vecka, dessa kommer att strykas helt 
och ersättas med muntlig trepartsdiskussion kring studentens förmåga, detta så att tillräckligt med 
tid finns för de olika momenten i examinationerna. Föreläsningar uppdateras kontinuerligt och 
instruktionerna i kurssajten förtydligas ytterligare. 

Synpunkter som inte kommer leda till förändring: Kursen kommer inte att förlängas och VFU 
veckornas längd kommer kvarstå som tidigare. Case redovisningen som spelas in och efterföljande 
diskussionsseminariet kommer att kvarstå. Ingen skriftlig tentamen kommer sättas in. 
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