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Muntlig återkoppling/diskussion (kursansvarig)

I samband med nästa kursstart

Eventuella kommentarer

Skriftliga kommentarer har lämnats under kursen bland dessa framkommer ”Väldigt bra kurs,
tydligt upplägg & studiehandledning”. ”Arbeten/seminarium täcker in alla delar väldigt bra.
Väldigt intressant litteratur, lättförstålig”. Önskemål framkommer om att lägga ut
föreläsningarna på It´s learning. Inlämningsarbetens upplevs ta för mycket tid. En bredare och
djupare kunskap om palliativ vård och diskussionerna mellan studenter och med föreläsarna
lyfts fram.
Sammanfattning av studenternas synpunkter
Utvärderingen besvarades av samtliga studenter. Svaren rangordnas från 1 - 6 (i mycket liten
utsträckning till i mycket stor utsträckning). Lärandemålen har uppnåtts (medel 5,3/ median 6)
och kursens arbetsformer har underlättat för studenterna att uppnå dessa (medel 5,5/median
6). Förslag till förbättringar är bl.a. ”Tentamen av vissa av kursens föreläsningar och i gengäld
mindre tidskrävande inlämningsuppgifter”, ”Tydliggöra när uppgifterna skall lämnas in,
uppmana studenterna att börja i tid med arbetena”. Kursens uppläggning för att underlätta för
studenten att nå målen värderas till medel5/median 5.
Examinationerna genomfördes som seminarium och genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Examinationerna gav studenterna möjlighet att visa hur väl lärandemålen uppfyllts
(medelvärde 5/median 5). Studenterna upplevelse att deras åsikter och erfarenheter tagits till
vara under kursen ger medelvärde 5,5/median 6 liksom återkopplingen från medstudenterna.
Återkopplingen från kursens lärare värderas till medel 5/median 6.
För kursens kravnivå angavs medelvärdet 4,3/median 4. En synpunkt som framkommer på
kursens kravnivå är ”Är höga. Stora inlämningsarbeten”. Kursens relevans i förhållande till
yrkesutövningen och värderingen av kursen som helhet är medel 5,5/median 6 och
kommenteras ”mkt givande”, ”mycket hög klass på alla föreläsare och trevligt att få ett ansikte
på dessa personer som jag bara hört talas om tidigare. Är mycket nöjd med er undervisning,
trevligt att kunna utbyta erfarenheter”, ”har varit mkt bra. Har fått till mig mkt nytt. Ämnet är
högaktuellt”.
Analys
Kursen är som helhet positivt utvärderad. Utvärderingen visar att det vore önskvärt att
uppmanas att börja i tid med uppgifterna och att en kravnivån upplevs varierande.
Åtgärder
Se över omfattningen av inlämningsarbete. Ökad muntlig information angående inlämning av
arbete.

