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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor,
fritextkommentarer och eventuellt andra underlag.

Av 26 studenter har 11 svarat på den skriftliga utvärderingen (42%).
Majoriteten av studenterna svarade att programmets kurser är relevanta och att kursernas inbördes
ordning är väl avvägda från skala mycket hög utsträckning till viss utsträckning men några anser inte
att det är så. Huruvida studenterna anser att de utvecklat den kompetens som krävs är svaren
blandade I mycket hög utsträckning (3) I hög utsträckning (2), o viss utsträckning (3)i ringa
utsträckning (2) vet ej (1). Majoriteten av studenterna kan tänka sig att rekommendera programmet
till andra men en student är tveksam och en vet inte. Kommentarer från studenter om förbättring
handlar till stor del om examensarbetets kurs där det påtalas att samsynen mellan lärarna är dålig
och att riktlinjerna behöver uppdateras. Det framförs också av en student att denne önskar mer om
akut sjuka barn. Likaså framförs att viss litteratur behöver uppdateras. 

Programledarens sammanfattande analys.

I samtliga frågeställningar framgår en stor variation i svaren från studenterna mellan mycket hög
utsträckning hög utsträckning i viss utsträckning i ringa utsträckning vilket gör det svårtolkat hur



studenterna upplever utbildningen. Antalet som svarat är också något lågt för att kunna dra några
övergripande slutsatser. 
Information som efterfrågas från studenterna finns i stor utsträckning på plattformen Canvas där det
också framgår att studenterna inte alltid är så aktiva vilket kan orsaka att studenterna tycker sig
sakna information . När det gäller utbildning av akut sjuka barn och barn och trauma ingår detta både
med föreläsningar av specialist simulering med patientfall samt A-HLR. Studenterna erbjuds även
riktade studier på barnakut eller barnavdelning. 

Förslag till förändringar.

Lärarna kommer att se över och uppdatera litteraturen i kurserna. De ser även över kravnivå i
vetenskaplig metod vilken alltid kopplas till ett prehospitalt kontext. Det pågår även en översyn av
lärandemål för vetenskaplig metod och examenarbete, vilket kommer påverka kurserna och dess
innehåll och examinationer inför HT 23. Likaså kommer diskussioner föras med lärarna för att öka
samsynen gällande kravnivå på examensarbetet och riktlinjer kommer uppdateras. Introduktion till
kursen ges i dag under två gemensamma dagar tyvärr deltar inte samtliga studenter eftersom det
inte är obligatoriskt, vilket förorsakar att studenterna missar viktiga diskussioner och information som
de sedan behöver för genomförandet av kursen.

1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau
innevarande termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande läsår" i
värderingen. 
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.


