Sammanställning för ”KEMM20” HT 2021
Kursansvarig: Ulf Nilsson
Övriga lärare: Antal studenter: 19 registrerade studenter
Betyg: 6 st G, 12 st VG.
Utvärdering
I.
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 14 (74%)
Utvärderingarna sammanställdes av 2 studentrepresentanter: Stella Greiner och
Malin Strandmark.
Överlag var kursen mycket uppskattad. Se kommentarer nedan till föreslagna
förbättringar inför nästa år.
II.

Lärarlagets kommentarer
Överlag föll utvärderingen väl ut och kursen var uppskattad. Speciellt lyftes
föreläsningar fram, systemet med duggor och även zoom-övningar med hjälp av
Onedrive där studenter föreslog lösningar i förväg innan övningstillfället.

III.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Vid kursstart och genomgående i kursen diskuterades förväntade kunskaper och
detta år erhölls färre kommentarer om otydlighet i förväntade mål.

IV.

Förslag till förändringar till nästa kurs
Möte med studentrepresentanter hölls den 20 januari 2021.
Vid mötet sammanfattades några förslag till förbättringar som att undvika
explicita komplexa strukturer i dugga/tentafrågor, föreslå tydlig prioritering av
övningsuppgifter att lösa inför övningstillfällen, spara filer/foton på lösningar till
canvas, förtydliga ytterligare vilka delar i boken som inte ingår, samt att
tydliggöra hur sista tredjedelen av boken/kursen (cases/therapeutic areas) ska
studeras och examineras.

V.

Sammanfattning av studenternas kommentarer
The overall student feedback was positive. The possibility of taking three smaller
exams instead of the final one was pointed out as a positive aspect by several
students. “Meet Ulf” to ask questions and the exercises and practice tests on
Canvas provided a good preparation for the tests and the exam.
Negative aspects pointed out were mainly due to the course being online.
Exercises over Zoom sometimes lacked in participation with only a small group of

students solving them. Some questions can easily be ignored in the chat, maybe
it would be better to use the “raise hand” tool in Zoom to ask or make the
lecturer aware of the question asked. The blue presentation slides one lecturer
used were hard to read.
2022-01-20, sammanställning är gjord av Stella Greiner (student) och Ulf Nilsson
(kursansvarig).
Sammanställningen mailas till utbildningsadministratör Annelie Raimer:
annelie.raimer@kc.lu.se

