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Varför RefSa?

Tidigare ”studentsamtal” för A1/R1

– Introduktion till den akademiska miljön

Utveckling

– Involvera studenter på senare terminer

– Pedagogiskt utvecklingsprojekt tillsammans med 

Farmacevtiska studentkåren



Syfte med RefSa

Införa en programsammanhållande 
seminarieserie, där studenter och lärare träffas 
över termins- och programgränser för att diskutera 
om övergripande ämnen

- bidra till ökad campuskänsla

- ökad medvetenhet kring yrkesroll

- reflektera över studier

- helhetsbild av programmen



Hur och vad?

• Förlaga från KTH

• Utvecklingsmedel från Uppsala universitet 

• Mentometerundersökning (vt16)



Från mentometerundersökningen

Lärarna ger mig möjlighet att reflektera 

över mitt lärande inom kurs/lektionstid
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Från mentometerundersökningen

Jag upplever att vi studenter har en 

god samverkan med lärarkåren
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Från mentometerundersökningen

Jag har en tydlig bild av min 

kommande yrkesroll



Exempel på teman

• Legitimationsyrket

• Prokrastinering (Uppskjutandebeteende)

• Etik och moral

• Kursmål och betygskriterier

• Kursvärdering och studentinflytande



Upplägg

Program- och terminsöverskridande grupper

– 600 studenter, ca 12 studenter/grupp

– En mentor per grupp

Ett seminarium per termin 

– Varierande teman

– Förberedelse



RefSa-portal
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Vad tyckte studenterna vt16?

”Kunna diskutera viktiga 
frågor inom min utbildning 
med andra och ta del av 
deras åsikter och tankar.”

”Vi var endast tre närvarande utöver 
mentorn, och de andra kom från ganska låga 
terminer. Jag upplever inte att jag fick ut 
särskilt mycket av själva seminariet, men att 
läsa texter och att skriva inför seminariet var 
stimulerande och gav tillfälle till eftertanke”

”Nyttiga 
diskussioner som 
man inte tar sig 
tid för annars”



Vad tyckte mentorerna vt16?

”Studenterna tyckte fr.a. behållningen 
var att mötas över terminsgränser och 
utbildningens gränser, samt att få 
träffa en lärare på ett informellt, 
tillgängligt sätt.”

”Ett långsiktigare tänk över 
studierna. Ett utökat kontaktnät. 
Nya tankar kring eget ansvar att 
välja vilken bild av yrket jag själv 
kan och vill förmedla.”



Nytt för hösten

• Obligatoriskt deltagande

• Förbättrad informationsspridning - lunch för 

kursrepresentanter

• Pre-RefSa för mentorerna



RefSa@uadm.uu.se
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