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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod
2QA286

Kurstitel
Medicinsk akupunktur

Termin (vt/ht-år)
Ht 20

Tidsperiod
Sept 2020 – jan 2021

Högskolepoäng
15

Kursansvarig
Cecilia Norrbrink

Examinator
Cecilia Norrbrink

Momentansvariga lärare
Cecilia Norrbrink

Övriga medverkande lärare

Lisbeth Dahlin, Gunilla Åsdal, Claes
Betsholtz, Helene Hallström, Linda Ekenros

Antal registrerade studenter Antal godkända vid sista kursdatum Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
vid treveckorskontrollen
22 studenter
52% (16 av 31 studenter)
40
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Kontinuerligt
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Via Canvas.

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: Klicka här för att ange text.
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum: 2100527
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter

Vi har inte infört något nytt utöver den corona-anpassning kursen genomgått med 3
dagars digitalisering och koncentration av praktiska moment övriga 7 dagar. För att
följa restriktionerna har stickpraktiken ibland genomförts i mindre grupper än
tidigare.
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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.)
Samtliga upplevde att de i hög/mycket hög grad utvecklat värdefulla kunskaper och
färdigheter (mv 4.8) och att det i hög/mycket hög grad fanns en röd tråd från
lärandemål till examination (mv 4.6). Alla upplevde att de uppfyllt samtliga
lärandemål i hög/mycket hög grad (mv 4.3). 77,5% uppfattar att kursen har
stimulerat till ett vetenskapligt förhållningssätt i hög/mycket hög utsträckning (mv
4.3). 75% upplever att lärarna varit tillmötesgående för synpunkter och idéer i
hög/mycket hög grad (mv 4.3) och 77,5% att den psykosociala arbetsmiljön i
hög/mycket hög grad var bra (mv 4.6). Samtliga tyckte att kursinformationen som
behövdes fanns tillgänglig på Canvas i hög/mycket hög utsträckning (mv 4.6) och
77.5% upplevde i hög/mycket hög grad att
undervisningen uppmuntrade till fördjupning av kunskaper om ämnet (mv 4.5).
77,5% tyckte också att kraven som ställdes i hög/mycket hög grad var rimliga i
relation till lärandemålen (mv 4.3) och lika många att de kunde integrera de nya
kunskaperna med de som de redan hade (mv 4.4). 94% upplevde att de tog eget
ansvar för kursen i hög/mycket hög utsträckning (mv 4.5)
Alla (mv 4.6) tyckte att den digitala lärandemiljön var lämplig och att eventuella
ändringar kommunicerades tydligt (mv 4.8). Alla tyckte också att den
webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i förhållande
till kursens lärandemål (mv 4.7).
3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Utifrån de förutsättningar som funnits i samband med pandemin
har det fungerat bra på såväl praktiska pass som på zoom även om ovanligt många
gjort avbrott under kursens gång. Studenterna är lika nöjda med kursen som vanligt.
Kursens svagheter: Interaktionen och genomförande IRL är bättre än via zoom men
det har gått förhållandevis bra. Studenterna önskar som vanligt mer praktik men
samtidigt inte fler schemalagda dagar. Lite rörigt har det blivit med komplettering då
många fått avstå moment pga symtom. Alla har ännu inte kunnat kompletta allt utan
viss komplettering anstår till i höst. En del studenter tycker att fördjupningsarbetet
tar mer än det ger.
3. Övriga synpunkter

”Tycker i princip att allt har fungerat bra. Är extra glad över lärarna på kursen som
på ett tryggt och lärorikt sätt funnits där framförallt vid praktiska tillfällen. De fick
en att våga sätta nålar och lita på att man gör rätt. Väldigt god stämning vid
praktiska tillfällen, det kändes som en träff med kollegor snarare än student –
lärare.”
”Tycker att det mesta har fungerat bra, väl genomtänkt och anpassat efter årets
förutsättningar.”
”Väldigt bra kurs! Värt att gå den.”
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” Jag tycker att kursen är oerhört välplanerad och välstrukturerad, det är nog den
bästa universitetskursen jag har läst, och jag har läst ganska många då jag snart är
klar med min master.”
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Min slutsats är att studenterna även denna gång är nöjda med kursen och att de varit
uthålliga eftersom upplägget inte varit optimalt då vi koncentrerat stickpraktiken
vilket varit påfrestande för många. Det har även varit komplicerat med
kompletteringstillfällena eftersom många från både denna och föregående kurs
missat moment som ska tas igen.
Kursen planeras att hållas på ungefär samma sätt nästa höst men där
fördjupningsarbetet som studenterna under alla år tyckt varit ansträngande och
saknat mening tas bort. Istället får studenterna fler mindre uppgifter mellan
modulerna så blir belastningen inte så stor i slutet av terminen.
Bilagor: Kursutvärderingar
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