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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Fortsatt arbeta med läroplattformen canvas för att underlätta studenternas navigering i systemet.
En möjlighet för att hjälpastudenterna med detta är att ha korta avstämningar/frågestunder via
zoom. Zoom har vi blivit bättre på och det är ett sätt attöka tillgängligheten bland oss lärare. Viktigt
att fortsatt poängtera för studenterna att vissa inspelade förläsningar fortsatt ärrelevanta i
operationsmetodiken, trots att de kan upplevas som gamla.
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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.

Tyvärr få inlämnade utvärderingar vilket försvårar analysen. Studenter upplever att de lagt mycket tid på sina
studier, men ändå haft svårt att få visa sina kunskaper relaterat till lärandemålen. Lärarnas bemötande
upplevdes som bra. Upplevelse att tentor upplevs som otydliga och tidspressade samt att medicinsk quizz
behöver ses över. Studenterna är nöjda över en lärorik VFU och deras studieuppgifter tillhörande VFU:n känns
givande. Saknas inspelade föreläsningar av op.ssk, de förekommer dock som föreläsare under närträffar. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Tidsbegränsade hemtentor behöver ha en bättre tydlighet och få en tidsutökning. Medicinsk quizz kommer
ses över och ändras. Enstaka studenter upplever canvas som rörigt, trots detta har det varit ett svagt
intresse för de öppna zoomrummen som vi haft. Fortsatt arbete med att se över inspelade föreläsningar där
operationssjuksköterskors kompetens kan nyttjas mer än i nuläget.

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


