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Kortfattad sammanfattning av genomförda förändringar sedan f.g. kurstillfälle
Dvs. uppföljning av f.g. termins aktivitetsplan för kursutveckling.

Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
Kortfattad sammanfattning av studenters värderingar och kursansvarigs egna reflektioner.

Kursansvarigs reflektioner: Kursen VT 21 var hårt drabbad av COVID anpassning av kliniska
aktiviteter vilket påverkade kursens totala resultat negativt. Kursledning och momentansvariga fick extramycket arbete med att lösa frånvaro av olika slag. En tendens till sämre språklig förståelse denna termin noterades vid examinationen.
Kursens styrkor:
Kursledningen.
Blandningen av teori och praktik.
Digitaliserade utbildningsmoment, både föreläsningar och seminarier i blended format.
Sida 1 av 2

Corona-anpassad examination.
Kursens svagheter:
Studenternas upplevelse av ojämlik bedömning av rättande lärare.
Att allt man behöver kunna inte hinner föreläsas som studenterna önskar.
Studenternas upplevelse av Canvas, de önskar ett tydligt filarkiv, vi lärare önskar pedagogiskt upplagd
Canvas men studenterna lär sig inte var och hur de hittar dessa delar.
Studenterna önskan om mer handledd och formativt bedömda praktiska aktiviteter på KTC och ”förOSCE”.

Kursansvarigs slutsatser och förslag till förändringar
Aktivitetsplan för kursutveckling
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1 Lärarkalibrering inför praktisk examination
2 Fortsatt inspelning av föreläsningar och teori
3 Fortsatt förbättring av CANVAS, samt tydligare
information till studenter om Canvasmöjligheter

Ansvarig
Kursansvarig
Alla momentansvariga
Kursansvarig och kurs‐
administratörer

Tidsplan
HT
HT
HT
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