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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod
3DC005

Kurstitel
Gynekologisk cytologi - fördjupning

Termin (vt/ht-år)
HT2021

Tidsperiod
2021-10-12 till 2021-11-17

Högskolepoäng
7.5 hp

Kursansvarig
Katarina Omholt

Examinator
Katarina Omholt

Momentansvariga lärare

Övriga medverkande lärare
Anders Hjerpe, Henrik Edvardsson, Kristina Elfgren,
Sara Arroyo Mühr, Viveka Lundström

Antal registrerade studenter Antal godkända vid sista kursdatum Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
vid treveckorskontrollen
7
7 av 12 (58%)
12
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Kursråd via Zoom den 3/11-21. Tre studenter deltog.

Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Studenter informeras via mejl att kursanalysen och kursvärderingsrapporten publiceras på 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: 31/1-2022
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum: 31/1-2022
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Endast 4 av 15 studenter besvarade kursvärderingen vid föregående kurstillfälle och resultatet av
denna kunde därför inte redovisas. Inga förändringar i kursen har således genomförts sedan
föregående kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter.
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.)
Av de sju studenter som besvarade kursvärderingen ansåg alla att de i hög eller mycket hög grad
utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter genom kursen. Alla sju ansåg också att de i hög eller
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Sid:
mycket hög grad uppnått kursens lärandemål, samt att det i hög eller mycket hög grad fanns en röd
tråd genom kursen från lärandemål till examination. Alla utom en student ansåg att kursen i hög
eller mycket hög grad stimulerat till ett vetenskapligt förhållningssätt. Alla studenter som besvarade
kursvärderingen ansåg att lärarna i hög eller mycket hög grad varit tillmötesgående för synpunkter
på kursens innehåll och utformning, samt att de i hög eller mycket hög grad fått relevant
återkoppling på sina uppgifter och insatser. Alla studenter i kursvärderingen tyckte att kursen i hög
eller mycket hög grad gjort dem väl förberedda för det framtida yrket. Sex studenter uppgav att
kursen i hög eller mycket hög grad byggde vidare på kunskaper från tidigare kurser i utbildningen,
medan en uppgav att kursen delvis gjorde det. Alla studenter i kursvärderingen uppgav att de i hög
eller mycket hög grad uppmuntrats att ta ansvar för eget lärande. På frågan om kursen varit
forskningsanknuten svarade fyra studenter i mycket hög eller hög grad, medan tre svarade delvis
eller i mycket liten grad.
Inga frågor med fritextsvar ingick i kursvärderingen.
3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Till kursens styrkor hör att studenterna har möjlighet att granska ett stort och
varierat kliniskt materiel vid mikroskoperingsövningarna. En styrka är också att studenterna under
kursen ges tillfälle att deltaga vid demonstration med läkare på Klinisk patologi och
cancerdiagnostik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
Kursens svagheter: En svaghet med kursen är att den inte är särskilt forskningsanknuten.
3. Övriga synpunkter
Ytterligare fyra studenter blev godkända på kursen i december 2021.

4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
I ett försök att göra kursen mer forskningsanknuten bjöds Sara Arroyo Mühr in detta läsår för att
föreläsa om sin forskning kring HPV-negativ cervixcancer. Avsikten är att bjuda in henne även nästa
läsår.
En av föreläsarna på kursen (Kristina Elfgren) har gått i pension och inför nästa kurstillfälle är det
önskvärt att få tag på någon som kan ersätta henne. KO är ansvarig för detta.
En förändring jämfört med föregående år var att begreppet lika villkor togs upp vid årets kurstillfälle.
Ämnet berördes i de muntliga examinationerna i moment 2 (gruppdiskussioner). Ämnet kommer tas
upp även vid nästa kurstillfälle.

Bilagor: Kursvärdering
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