Kursanalys för läkarprogrammet på KI
- Återkoppling till studenter avseende kursvärderingens resultat
1.1 Kurskod
2LK026
1.4 Termin (vt/ht-år)
VT22

1.2 Kurstitel
Medicinsk vetenskaplig metodologi
1.5 Tidsperiod
16 maj – 5 juni 2022

1.6 Kursansvarig (namn och e-post)
Ebba Lindqvist, ebba.lindqvist@ki.se
1.8 Momentansvariga lärare (namn och e-post)

1.3 Högskolepoäng
4.5

1.7 Examinator (om annan än kursansvarig)
1.9 Kursadministratör (namn och e-post)
Kristina Leif, kristina.leif@ki.se

1.10 Kursansvarig institutions GUA (namn och e-post)
Riitta Möller, riitta.moller@ki.se, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, MEB
1.11 Svarsfrekvens kursvärdering
28,80 procent

1.12 Metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Kursråd, e-post, telefon, och diskussioner i samband med föreläsningar

2. Uppföljning av föregående termins planerade förbättringsområden
Aktivitet

Ansvarig

Tidsplan

Kommentar

1

E Lindqvist
E Lindqvist
E Lindqvist

Före VT
2022
Före VT
2022
Före VT
2022

Genomfört

E Lindqvist

Till VT
2022

Genomfört

2
3

4

Se över möjligheten att avsätta mer tid för
seminarium 1 och seminarium 2
Färre tentamensfrågor med stor textmassa
Göra om quiz 1 och quiz 2 till förberedande inför seminarium 1 respektive seminarium 2
Förtydligad information om kursmål och
tentamensinnehåll

Genomfört
Genomfört

3. Kursansvarigs reflektioner kring studenternas kursvärderingar och kursens genomförande
Generellt anser studenterna att kursen i hög grad stimulerar till ett vetenskapligt förhållningssätt, att
lärarna är inspirerande och tillmötesgående, och att kraven på att söka egen information och ta eget
ansvar är mycket rimliga. Studenterna uppskattar att i kursen ges i hybridform, där vissa föreläsningar ges live och där andra föreläsningar är förinspelade, vilket ger möjlighet till flexibelt lärande och
att återvända till komplicerade koncept. Några studenter önskar mer digital, förinspelad undervisning, medan andra önskar mer live-undervisning, vilket kan tolkas som att balansen i nuläget är relativt god. Angående tentan anser de flesta studenter att tentan korresponderar väl till kursmålen och
är på en rimlig nivå, medan några anser att tentan är alltför lätt. Några studenter efterfrågar mer
fördjupning inom vissa ämnen såsom biostatistik och artikelgranskning. Jämfört med föregående
termin skattar studenterna kursen generellt högre på samtliga områden. Resultaten får tolkas med
försiktighet på grund av låg svarsfrekvens.

Sida 1 av 2

4. Planerade förbättringsområden
Aktivitet
1 Alla tentafrågor till ordinarie tenta respektive
omtenta granskas av GRU-gruppen före tentaminas färdigställande
2 Översyn och optimering av fördelningen av
digitalt material/live-undervisning
3 Färdigställande av tentafrågemall till lärare som
skriver tentafrågor

Ansvarig
E Lindqvist

Tidsplan
Före kursomgång
HT22

E Lindqvist

Före kursomgång
HT22
Före kursomgång
HT22

E Lindqvist

Observera att kursanalysen ska publiceras på kurswebben tillsammans med resultaten av kursvärderingen senast fyra veckor från att kursen slutade.
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