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Kursutvärderingsmall 

 

Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Prefekt/programansvarig beslutar 

om mallen ska kompletteras med ytterligare uppgifter/frågor.   

 
Kurskod 
1AR040 

Kurstitel 
Examensarbete i arbetsterapi 
 

Högskolepoäng 
15 

Termin 
6 

Tidsperiod 
190923–200103 
 

 
Kursansvarig 
Margarita Mondaca 
 

Examinator 
Hans Jonsson 

Övriga medverkande lärare 
Mandana Fallah Pour, Aileen Bergström , Staffan 
Josephsson, Lisette Farias & Annika Sköld 
(handledare)     
 

Övriga medverkande lärare 
Gerd Andersson Svidén,Aileen Bergström, Mandana 
Fallah Pour, Elin Jakobsson, Sofia Vikström,Anna 
Johansson,Gunilla Eriksson (examinerande 
lärare)     

 
Antal registrerade studenter 
33 

Antal som inte fullföljt kursen 
5 

Antal godkända efter ordinarie tillfälle 
18 
 

Slutsatser vid föregående kursutvärdering  

Kursutvärdering VT19 beslutades att omforma examinationsmoment: ”I samråd med 

Program Direktor, utbildningsansvarig, handledare i kursen och övriga lärare omformas 

handledningstillfälle. Handledningstillfällena utökas från 5 till 6, första och andra 

handledningstillfällen förkortas och den sista handledning sker efter examinationsseminariet. 

Vid examinationsseminariet studenternas examineras på opponenskap och försvar av 

examensarbete. Återkoppling som studenternas får vid seminariet anses som formativ och 

guidar ändringar för inlämning av den skriftliga versionen som ska examineras Översyn och 

revidering av kursens dokument” 

 

Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle 

 

Under HT19 utökades handledningstillfällena till 6, var det sista handledning var den sista 

hade som syfte att bearbeta återkopplingen som studenterna får i det muntliga försvaret att 

uppsatsen. Studenterna kunde inkorporera återkopplingen och förbättra uppsatsen innan 

inlämning. 

 

 

Metod(er) för studentinflytande 

Studenterna har haft möjlighet att välja ämnet för examensarbete i relation till pågående 

forskning i sektionen för arbetsterapi bland annat. Studenterna har getts möjlighet att ge 

återkoppling till på kursen till kursansvarig via e-post och vid föreläsning samt via enkät. 

Enkäten besvarades av 15 studenter (av 33 studenter=45%).  
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Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering 

Tretton av femton av studenter som besvarat enkäten tycker att de i hög eller mycket hög 

grad har uppnått kursens alla lärandemål. Tolv av femton studenter uppfattar att kursen i 

hög eller mycket hög grad har hjälp dem att utveckla värdefulla kunskaper och färdigheter. 

Tolv av femton studenter uppfattar att kursen i hög eller mycket hög grad har stimulerat dem 

till ett vetenskapligt förhållningssätt. Fjorton av femton studenter har försökt att relatera det 

dem har lärt sig i kursen till andra kursen och ämnen. Tolv studenter av femton uppfattar att 

kraven i kursen i hög grad var rimliga i relation till lärandemålen.  

Nio av femton studenter uppger att lärarna har skapat en atmosfär som främjade lärande och 

utveckling. Administration och information under kursen kunde vara bättre.  

 

 

Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat 

Information kring kursen kan förbättra, att kursansvarig var bortrest under tiden 

examinationen pågick skapade onödig oro hos studenterna även om allting var organiserade 

i förväg. Förändring i examinationsseminariet blev formativt och studenterna kunde fokusera 

på eventuella ändringar och förbättring av examensarbete. Oavsett detta, studenter upplever 

återkoppling och nivå på diskussionen som ojämn, detta kan förbättras genom att diskutera 

med examinerande mer detaljerad på examinationskriterierna och återkopplingsformer. 

 

 
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med 
andra professioner.  

Lärarna på programmet arbetar aktivt för att studenternas examensarbeten i så stor 

utsträckning som möjligt är kopplade till sektionens forskargrupper och deras pågående 

forskningsprojekt. Forskarna från olika forskargrupper presenterar olika alternativ som kan 

utföras i samband med examensarbeten. 

Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar 

 Omformningen att examinationen gav positiv resultat som kan dock utvecklas vidare. 

Kursansvarige kommer att förbättra kommunikationen och information i Canvas för att 

underlätta för studenter.  

Fem aspekter kommer att åtgärdas för att främja samma kvalité på feedback på den skriftliga 

uppsatsen: a) Gemensam mall för skriftlig formativ återkoppling, b) Granskning workshop 

med alla examinerande lärare kring olika gränsfall för att diskutera examinationskriterierna, 

c) Kollegialt möte inför betygsättning för att diskutera tveksamheter, d) Diskussion om 

material som kan stödja etiska aspekter relaterade till examensarbete, e)Förläng tid mellan 

examinerande lärare och respondent vid formativt seminariet för tydligare återkoppling om 

arbetet. 

 

Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga  

Tydligt dokument för examinerande lärare innan examinationstillfället om rutiner för 

examinationen. 
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Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna 

Kursvärderingen kommer att diskuteras med involverade lärare samt läggas ut på kursens 

Canvas-sida. 


