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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Canvas kommer att utformas på ett bättre sätt nu när vi efter första året sett fallgroparna med tex. att information
finns tillgänglig på flera olika ställen. Vi kommer även att ha en programspecifik introduktion av uppbyggnaden av
plattformen. Lärargruppen bör även se över hur utlagd information presenteras på smartphones och plattor.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Operationssjukvård i teori och praktik, 22.5 hp (KMA602)
Kursansvarig: Jonas Svanström





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Majoriteten av studenterna är nöjda utifrån denna och även de skriftliga utvärderingar vi har haft vid våra närträffar. Canvas
upplevs bättre än förra omgången vilket kan bero på att lärarna kan systemet bättre, dock upplever enstaka student det som
svårnavigerat. Stora examinationer upplevs som svåra och kanske inte helteckande för hur studenterna kan visa på deras
kunskaper. Inspelade föreläsningar upplevs som gamla, innehållet är dock fortfarande relevant. Detta är nämt för
studenterna inför kursen. Vid våra träffar får studenterna en baskunskap om medicinsktekniska produkter för att sedan
utveckla deras färdigheter när de är på VFU.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt arbeta med läroplattformen canvas för att underlätta studenternas navigering i systemet. En möjlighet för att hjälpa
studenterna med detta är att ha korta avstämningar/frågestunder via zoom. Zoom har vi blivit bättre på och det är ett sätt att
öka tillgängligheten bland oss lärare. Viktigt att fortsatt poängtera för studenterna att vissa inspelade förläsningar fortsatt är
relevanta i operationsmetodiken, trots att de kan upplevas som gamla.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


