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BASDATA kursutvärdering
Kursnamn:
Människans anatomi och fysiologi

Start- och slutdatum/alt ht/vt årtal:
VT 2019

Kursort:
Umeå
Kurs inom program (ange program)/fristående:
Arbetsterapeutprogrammet

Undervisningsform och kursfart:
Heltid
Form för utvärdering:
Fritextsvar i läroplattform och muntlig
utvärdering
Kontaktperson:
Elin Granholm Valmari
Kurskod:

Kursansvarigt program:
Arbetsterapeutprogrammet
Svarsfrekvens:
50-100%

3AT102

KORTFATTAD sammanställning av kursutvärdering
Den formella kursutvärderingen besvarades av 50% av studenterna. Utöver den formella
kursutvärderingen har också kursansvarig tillsammans med studierektor träffat studenterna (där alla var
samlade) vid två tillfällen för att diskutera kursens upplägg och innehåll. Kursutvärderingen baseras
således på både informella och formella utvärderingar från studenterna.
Kursen utformades efter den kursutvärdering som gjordes våren-18, med fler handledningstillfällen, mer
lästid till tentan, justeringar i schemat m.m.
För att sammanfatta kursutvärderingen och den feedback som kom in våren-19 har följande teman
gjorts;
För mäktigt kursinnehåll
Studenterna upplever nästan alla från början av kursen att den är övermäktig. Däremot har många en
annan syn på kursen efter att den här genomförd. Studietekniken är annorlunda än de har haft innan,
och mycket ansvar läggs på studenterna individuellt. Många upplever detta som svårt, då de samtidigt
känner att kursinnehållet är för kompakt. De har för lite tid för att gå igenom de områden, fem stycken,
som finns i kursen. Åsikten att ha för lite schemalagd föreläsning och tid i relation till innehållet delar
studenterna med kursansvarig och föreläsare. Detta kan ses över, antingen gällande innehåll eller mer
schemalagd tid med studenter för att möjliggöra lärande.
Examinationer
De praktiska examinationer upplevs som både krävande men också lärorika. Små justeringar kan behöva
göras kopplat till examinationsuppgifter. Skriftliga examinationen upplevs som bra av en del, medan
andra är missnöjda pga formuleringar på frågor, samt missförstånd gällande vad som viktigt att kunna.
Praktiska obligatoriska moment
Studenterna är i stort sätt nöjda med undervisning och moment, endast små praktiska justeringar
behövs.
Kurslitteratur och material
Både studenter och lärare upplever att materialet som används är bristfälligt. Söndriga skelett,
instrument som är sönder eller saknas. Studenter som inte lämnar tillbaka material som de har lånat
m.m. Detta behöver åtgärdas och ses över rutiner för. Kurslitteraturen var i denna kurs fri för att
studenterna skulle få välja den bok som tilltalade dem mest pedagogiskt. Detta upplevdes inte positivt av
studenterna, och de vill gärna att ett beslut tas gällande anatomi-bok i kursen.
Föreläsningar
Studenterna var som helhet nöjda med alla föreläsningar.
Som helhet är kursutvärderingen delad. Många är nöjda, och många är missnöjda.

Lärarens/lärarnas förslag till förändringar av kursen på kort och lång sikt

Vi kommer att se över uppgifterna i kursen redan inför nästa gång kursen går, och ta ställning till om
något kan justeras direkt. Om det är större revideringar som behöver göras kommer dessa att ske i en
långsiktig planering och utveckling av kursen. Största angelägenheten är att ta reda på om kursinnehållet
behöver revideras, utifrån att många studenter anser att arbetsbördan är för stor. Utifrån det
resonemanget och analysen kommer sedan vidare åtgärder att tas. Dessutom behöver allt material ses
över och köpas in det som behövs. Lånedokument behöver skapas så att allt material återlämnas till
kursansvarig.

Kommentarer som inte kommer att leda till några förändringar

Återkoppling
Sker på sidan för kursutvärderingar i form av detta protokoll då studenterna avslutat sin
utbildning.
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