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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 8

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 88%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
1) Hela kursen ska ses över till nästa tillfälle och kursplanen eventuellt ska skrivas om. Hela kursen har setts över
och kursmålen har förtydligats. Kursplan har reviderats. 2) Punkterna från den muntliga kursutvärderingen ska
åtgärdas. * Ytterligare teori kring rapportskrivning: Lista med referenslitteratur har delgivits studenterna. *
Jämnare spridning av handledning under kurs: Det har medgivits tre handledningstillfällen per student (två före
jul och ett efter jul). Dessutom har studenterna fått återkoppling (av lärare och studenter) i samband med
halvtidspresentationen före jul. * Bättre planering: Tydliga mål inför varje handledningsmöte, halvtidspresentation
och slutexamination har förhoppningsvis fått studenterna att börja i tid. * ?Brainstorming?: Tre av de fem
gästföreläsningarna gavs i inledningen av kursen för att inspirera studenterna i sitt ämnesval. Tyvärr kunde inte
alla gästföreläsningar ges i början pga gästföreläsarna helt enkelt inte kunde då. * För lite tid för förberedelse av
opposition: Oppositionsmomentet i slutet av kursen byttes ut mot skriftliga utvärderingar av två studentrapporter
halvvägs in i kursen. Ramarna har satts så att detta arbete kan göras under en veckas halvtidsstudier.
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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

En kursutvärdering har även gjorts med utdelade pappersenkäter (alla 8 studenter svarade). Det är anmärkningsvärt få
timmar studenterna lagt ner på kursen (enligt stapeldiagramfråga 3). Alla studenter borde befinna sig under A eller B. Här
finns alltså utrymme för att ställa betydligt högre krav på textkvaliteten i rapporter. I pappersenkäten svarar studenterna att
arbetsbördan varit godtagbar eller hög, vilket blir svårtolkat om man jämför med ovanstående. Enligt pappersenkäten tycker
studenterna att kursens kvalitet är godtagbar eller hög, vilket man kanske också kan utläsa ur stapeldiagramfrågorna 1, 2
och 4. Det som varit bra i kursen (enligt studenterna): "Bra med mål uppsatta så att man får lite press på sig." "Både bra och
mindre bra att man fick välja ämne." "Konstant feedback." "Man kommer igång med skrivandet inför exjobbet." "Fått bra
respons och blivit hjälpt när detta krävts." "Kontinuerlig återkoppling, övergripande ämnesområde (sjukvård), bra nivå på
den återkoppling som har getts." "Intressanta områden." "Bra att lära sig skriva riktiga rapporter. Bra handledningar. Tydliga
mål och målstolpar." "Gästföreläsningarna. Halvvägspresentationerna med feedback. Gav idéer." Det som kan förbättras i
kursen till nästa tillfälle (enligt studenterna): "Mer träffar för respons. Tveksam användbarhet av föreläsningar om nu inte
föreläsningarna handlade om det du tänkt skriva om. Även om föreläsningarna kan vara intressanta så kan det vara tufft att
motivera sig själv att gå när tiden vore bättre spenderad på att skriva." "Jag hade gärna haft fler men kortare möten med
"handledaren"." "Kanske tilldela ett samhälleligt område, typ ekonomi eller etik, istället för en mera öppen (och vag)
diskussion." "Jag har inte lärt mig något nytt. Kursen är onödig i våran utbildning som jag ser det. Man borde försöka ändra
så att man lär sig något mer." "Tydligare med vad som krävs redan från början, samt att båda handledarna har ett
gemensamt mål, så att budskapen blir desamma." "Ha alla föreläsningar tidigare i kursen." "Fler handledda möten." "Några
gästföreläsningar låg lite för sent." Genomströmning: Alla 8 studenter examinerades på ordinarie examinationstillfälle.
Betyg 5 (1 student (12 %)), betyg 4 (3 studenter (38 %)), betyg 3 (3 studenter (38 %)). Betyg U (1 student (12 %)).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Många studenter har problem med skrivandet. Kanske bör fler undervisningsmoment handla om detta (gärna med
studenternas egna texter som underlag) och att det är studenterna som är aktiva i undervisningen. Egentligen borde detta
moment förekomma tidigare i programmet. Det var märkligt dålig uppslutning vid den undervisning som faktiskt gavs. Det
var dålig uppslutning på de gästföreläsningar som gavs några veckor in i kursen, vilket delvis kan förklaras av sjukdom och
andra prioriteringar som studenterna gjort. Här bör vi överväga och lägga alla gästföreläsningar i början av kursen och
endast anlita de gästföreläsare som har möjlighet att föreläsa då. Det har varit svårt att få med alla studenter på
diskussioner vid gästföreläsningar och presentationer. Här bör vi hitta incitament för en förbättring. Vid handledning läggs
ofta den aktiva "bördan" på handledaren och inte studenten (exempelvis antecknar studenterna sällan vid dessa möten).
Om vi ska kunna få till fler handledningstillfällen måste en större del av ansvaret för genomförandet av dessa möten läggas
på studenten. Kanske kan studenten i förväg välja ut de textavsnitt eller frågor man vill diskutera vid mötet och även
anteckna vid mötet, så att inte information går förlorad. På sikt bör de kursmål som kursen är ansvarig för läggas på andra



kurser (där teknikinnehållet är givet). Det kan ju vara en stor fördel för studenterna om de kan tänka på andra perspektiv
genom hela programmet (i flera kurser med olika teknikinnehåll) och inte bara i slutet av utbildningen.

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


