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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod
1OP067

Kurstitel
Allmän anatomi och fysiologi

Termin (vt/ht-år)
Ht20

Tidsperiod
December 2020 – Januari 2021

Högskolepoäng
9

Kursansvarig
Jessica Norrbom

Examinator
Marika Wahlberg

Momentansvariga lärare
Jessica Norrbom
Håkan Karlsson

Övriga medverkande lärare
David Freiholtz Åström
Tove Almqvist
Maria Manti

Antal registrerade studenter
vid treveckorskontrollen
60

Antal godkända vid sista kursdatum
19

Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
59%

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Studenterna uppmuntrades att komma med kommentarer och synpunkter i samband med gruppövningar och
frågestunder.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Publiceras på kurswebben.

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av
studenternas kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för
programkurser även programansvarig nämnd.
Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum:
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum:
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Förra gången (HT19) som kursen gavs var det första gången för den nya integreringen med anatomi
och fysiologi.
Inför HT20 gjordes en del justeringar i schemat för att skapa en tydligare röd tråd genom kursen och
en ännu bättre integrering mellan anatomi och fysiologi. Gruppövningar i fysiologi lades till.
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Sid:
På grund av pandemin gavs hela kursen digitalt på distans, med en blandning av liveföreläsningar/gruppövningar i Zoom samt förinspelade föreläsningar. Efter de förinspelade
föreläsningarna fanns tillfällen för frågestunder via Zoom.
Alla live-föreläsningar i Zoom spelades in och lades ut på Canvas efteråt.
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala
synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)
Generellt uppfattade studenterna att de utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter (medel 3,9),
samt att de uppnått kursens lärandemål (medel 3,5) och att lärarna varit tillmötesgående (medel
3,8).
Den digitala lärandemiljön uppfattades som lämplig (medel 4,2), även om några upplevde att det
kunde bli långt ibland och att praktiska övningar saknades pga pandemin. En del tyckte det funkade
väldigt bra att kursen var på distans, andra hade föredragit att ses fysiskt. Det var uppskattat att
föreläsningarna spelades in och fanns tillgängliga efteråt.

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Lärarna uppskattades, strukturen fungerade bra och det var mycket uppskattat
att föreläsningarna spelades in så att studenterna kunde titta på dom vid upprepade tillfällen och i
sin egen takt.
Kursens svagheter: Studenterna upplever att det är mycket information på kort tid och det kan
nog förstärkas av att kursen ligger över jul och nyår så det blir ganska kompakt med
undervisningstillfällen. En del upplevde att det var stressigt vid tentatillfället, särskilt på
fysiologidelen samt att kommunikationen med lärarna var svårare när allt är digitalt och man inte
ses något.
3. Övriga synpunkter
Som lärare/kursansvariga är vi positivt överraskade över att hur väl det digitala formatet mottogs
under kursen.
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Beroende på pandemiläget är det oklart hur kursen HT21 kommer att genomföras. I och
med att föreläsningar via Zoom och tillhörande inspelning som läggs upp på Canvas tagits
väl emot är det mycket möjligt att föreläsningar ges på distans även nästa kursomgång,
men vi hoppas kunna genomföra gruppövningar/frågestunder på plats på Campus för att
ökad möjlighet att fånga upp frågor och oklarheter.
Vi avser att publicera tidigare tentor till studenterna på Canvas.
Ansvarig: Jessica Norrbom. Ska finnas tillgängligt på kursens Canvassida i samband med
kursstart HT21.
Tydliggöra lärandemålen.
Ansvariga: Jessica Norrbom och Håkan Karlsson.
Anordna ett kursråd under nästa kurs.
Ansvarig: Jessica Norrbom

2/3

Sid:
Bilagor:

3/3

