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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 31

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-08-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Palliativ vård, 7.5 hp (OMG124)
Kursansvarig: Elisabeth Kling





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.

Kursen bedrevs via distansutbildning pga Covid-19. I och med detta så gavs veckovis
studieanvisningar med uppföljande zoomträffar med lärare.

Svarande studenter (n=7, svarsfrekvens 25%) är i hög/mycket hög utsträckning nöjd med kursen. Flertalet
studenter anser att de under kursen examinerande moment haft möjlighet att visa vad de lärt sig utifrån
lärandemålen. Då kursen gick på helfart bedöms arbetsbelastningen vara rimlig. Alla svarande studenter är i
hög/mycket hög utsträckning nöjda med kursens lärare.

Öppna svarsalternativ visar att utökad stöd via zoom har uppfattats positivt, studenterna upplever att
reflekterande forum är av stor betydelse. Studenterna visar förståelse för att utbildningen skett på distans,
men saknat fysiska möten. 

Vid muntlig utvärdering från studenterna framkom det att strukturen i Canvas och hänvisningar till
vetenskapliga artiklar, rapporter, hemsidor inom fältet m.m. var av stort värde för deras studie. Till att börja
med upplevdes det lite övermäktigt med all litteratur tills de förstod att det var fördjupning inom de olika
delarna och de såg ett värde i att kunna gå tillbaka i materialet under år 3 i ssk-utbildningen och i sitt
framtida yrke (grundstudenter). De som var kliniskt verksamma delade denna åsikt och skulle ta med sig
material tillbaka till sina verksamheter. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Nästa kurstillfälle planeras som tidigare för campusutbildning. Bearbetning av studieanvisning kommer att
fortsatt ske utifrån erfarenheter från vårens kurs. Examinationen kommer att ses över.

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


