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Bakgrundsinformation
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Termin: VT 2018
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Kursansvarig: Elisabeth Renmarker
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Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 11
Svarsfrekvens: 47,83%
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Utvärderingsformer
Den summativa utvärderingen genomfördes genom webbaserad enkät via
Survey & Report. Utvärderingsskala min 1 max 6.
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Studenter som besvarat enkäten uppskattade forum med
studentdiskussioner (medelvärde 4,8, standardavvikelse 1,1). Kursens
arbetsmaterial ansågs som underlättande för att uppnå lärandemålen
(medelvärde 5,4, standardavvikelse 0,7) och likaså övrigt arbetsmaterial
(medelvärde 5,1, standardavvikelse 1,2). Feed-backen från lärare
uppskattades (medelvärde 4,9, standardavvikelse 0,9) och från studenter
(medelvärde 5,0, standardavvikelse 0,8). Kursens struktur underlättade för
studenterna att nå lärandemålen (medelvärde 5,3, standardavvikelse 0,9).
Examinationsformen ansågs relevant i förhållande till lärandemålen

(medelvärde 5,3, standardavvikelse 0,9). Kursen har varit
forskningsanknuten (medelvärde 5,0, standardavvikelse 1,2) och
studenternas kunskaper och erfarenheter har tagits tillvara (medelvärde
4,9, standardavvikelse 0,9). Arbetsbelastningen har varit rimlig för att
uppnå lärandemålen (medelvärde 5,0, standardavvikelse 1,1) där en
student har lagt ner mellan 21 – 30 h/vecka, fyra studenter har lagt ner
mellan 11-20 h/vecka och sex studenter har lagt ner mindre än 10 timmar i
veckan på studier. Det har till viss del funnits möjlighet till
studentinflytande (medelvärde 4,4, standardavvikelse 1,2). Högst skattning
med ett medelvärde på 5,5 fick följande punkter; att lärandemålen hade
uppfyllts (standardavvikelse 0,7), att kursens arbetsformer hade varit stöd
för att uppnå lärandemålen (standardavvikelse 0,5), seminarier och
workshops (standardavvikelse 0,5) och att kursen i sin helhet var bra
(standardavvikelse 0,7) med engagerade föreläsare.
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering
Fortsätta med samma upplägg
Analys
Majoriteten av studenterna anger via siffror och kommentarer att kursen varit bra vilket är
glädjande. I denna omgång av kursen deltog även sjuksköterskor från andra specialiteter.
Vi har medvetet försökt att arbeta aktivt med att ta tillvara studenternas erfarenheter för att
sätta dessa i ett perspektiv till att stimulera till en förståelse som utgår från olika aspekter
av kärlsjukdom och patienters individuella behov.
Åtgärdsplan
Fortsätta med samma upplägg
Förslag till revidering av kursplan
Inga planerade revideringar av kursplanens innehåll.

