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Denna enkät är framtagen av Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå (GRUFF) och Farmacevtiska Studentkåren (FaS). Den gäller för alla kurser
på de farmaceutiska utbildningsprogrammen.

Tack för att du ger återkoppling. Vi är intresserade av just dina synpunkter för att kunna utveckla
kursen du nyss gått. Kursrapporten kommer att finnas tillgänglig via Farmacevtiska Studentkårens
handläggare och din lärplattform.

Standardfr̊agor

1. Ditt allmänna omdöme om kursen är att den var (Medel = 5,4, SD = 0,5) (1 = 1Mycket
dåligt, 6 = 6Mycket bra)
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2. Vad tyckte du var särskilt bra med kursen? Motivera.

• Upplägget med blocken. Det gav struktur i allt man skulle lära sig.
• Bra föreläsningar och seminarium
• Flera drivna föreläsare.
• Upplägget med del för del och seminarium har varit bra.
• Jag tyckte det var bra upplagt, det var tydligt vad varje delmoment handlade om och

vad man förväntades kunna
• Tydlig uppdelning av momenten och att föreläsningsmaterialet lades ut i förväg så att

man har tid att gå genom det innan själva föreläsningen var utmärkt! Instuderingsfrå-
gorna som fanns i de allra flesta avsnitt var också bra!

• Bra med seminarier då fick man djupare förståelser för vissa delar av kursen. Lärare är
kunniga!

• Intressant innehåll
• Innehållet var bra, bra föreläsare.
• Bra smed både inspelade och ”live” föreläsningar.
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• Exceptionellt tillmötesgående och pedagogiska föreläsare som verkligen bryr sig om sitt
ämne samt att lära ut. Man känner sig lite bortskämd nu i efterhand.

3. På vilket sätt tycker du att kursen kan förbättras? Ge konkreta förslag. (Antal obesva-
rade = 5)

• Instuderingsfrågor från varje block hade varit bra.
• Att alla lärare ska kunna ha live zoomföreläsningar och inte inspelade föreläsningar.
• Tycker det är bättre med live-föreläsningar som man kan följa med en PowerPoint eller

dylikt brevid. Så att man kan fråga om någonting är oklart direkt
• Tycker labbarna inte funkade så bra på distans och lärarna var rätt ohjälpsamma och

nästan lite otrevlig ton vid rättning av labbrapportern.
• Laborationerna var lite otydliga ibland, särskilt gällande kommunikation mellan labo-

rant och labbhandledare.
• Den stora utmaningen med farmakologi handlar främst om minnas flera läkemedel-

sklasser, deras mekanismer, biverkningar och indikationer.
Vad som skulle hjälpa i det här avseendet är:
1. Menti-frågor i slutet av varje del i en föreläsning 2. Interaktiva flashcards på studen-
tum 3. Facit på övningstentor

4. Vilka kunskaper från tidigare kurser inom programmet har du använt dig av på denna kurs?
(Antal obesvarade = 1)

• Fysiologi och molekylär cell biologi.
• Kunskaper från fysiologin
• Kunskaper främst från farmakologin.
• Hade varit omöjligt utan fysiologi.
• Molekylär cellbiologi och fysiologi mest
• Fysiologikursen var otroligt behjälplig, flera av områdena vi berörde t.ex. hjärt-kärlfarmakologi

blir väldigt mycket enklare om man har bra koll på grunderna i hur hjärta och blodkärl
fungerar i kroppen. I övrigt fick man lite hjälp av alla tidigare labbar i andra kurser
med databehandlingen i Excel.

• Kunskaper från Fysiologi och molekylär cellbiologi kurs (specifik del 2)
• Fysiologi, cell biologi
• Relativt få, men en del från biokemin samt fysiologin.
• Lite från biokemi och molekylär cellbiologi.

Väldigt mycket från fysiologi.

5. I vilken grad har du engagerat dig i kursen (t.ex. genom förberedelser, deltagande i undervis-
ningsmoment, diskussioner med övriga studenter)? (Medel = 4,9, SD = 0,9) (1 = 1I mycket
låg grad, 6 = 6I mycket hög grad)
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6. I vilken utsträckning har kursens undervisningsmoment stimulerat till studentaktivitet (t.ex.
diskussioner i minder grupper, problemlösning, interaktion mellan lärare och studenter)?
(Medel = 4,6, SD = 1,1) (1 = 1I mycket låg grad, 6 = 6I mycket hög grad)
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• Bra med seminarierna efter genomgång av de olika delarna i kursen. Hade kunnat ha
fler diskussioner i breakout rooms under föreläsnings gång för att få mer interaktiva
föreläsningar [5]

• Seminarien var utmärkta! Skulle önska att varje seminarium var utformat så att man
kan diskutera i breakout room och sedan samlas i mötesrummet och gå genom frågorna
efter man hade gjort det själv bara, hjärt-kärl seminariet blev mer föreläsningsaktigt
och det blev inte samma diskussion då. Lite vårt fel också, hon frågade och vi svarade
ej tydligt hur vi ville göra, men i efterhand tror jag att det hade varit bättre med
diskussioner i smågrupper. [5]

• NN var mycket bra på detta, men de andra föreläsarna inte så mycket. [3]
• Alltid funnits lite tid på varje föreläsning att diskutera och ställa frågor om något inte

är tillräckligt klart. Det kändes som vi fick en bra kultur kring det hela som gjorde oss
aktiva. Jämfört med andra kurser var upplägget enbart föreläsningar vilket ledde till
en avsaknad på workshops/lektioner där man får ännu högre studentaktivitet. [3]

7. I vilken grad har det varit tydligt vad som krävs för att uppnå kursmålen och därmed bli
godkänd på kursens examinerande moment? (Medel = 5,3, SD = 0,7) (1 = 1I mycket låg
grad, 6 = 6I mycket hög grad)
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• Bra att vissa föreläsare gjort specifika målbeskrivningar för sitt föreläsningsområde. [5]
• I några av delmomenten så fick vi målbeskrivningen, vilket var väldigt bra [5]

8. I vilken grad upplever du att kursen ger alla studenter samma förutsättningar att delta på
lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (dvs de olika
diskrimineringsgrunderna)? (Medel = 5,9, SD = 2,8) (1 = 1I mycket låg grad, 6 = 6I mycket
hög grad)
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Kommentarer:>
Inga kommentarer givna

Om du upplever eller har upplevt dig utsatt för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier
i samband med dina studier vid Uppsala universitet och behöver information om var du kan få
råd och stöd, se: http://uu.se/student/rattigheter/arbetsmiljo-och-lika-villkor/.

9. Övriga synpunkter (Antal obesvarade = 9)

• Receportlabben vi gjorde på distans kunde behövt en lite genomgång för att verkligen
förstå innehållet istället för att bara dela ut labbhandledningen. Det är också vänligt
svårt att skriva en rapport utifrån bara en labbhandledning

• Någonting man skulle kunna använda är någon typ av interaktion vid föreläsningar/workshop
typ menti eller liknande. Upplevt att det funkar väldigt bra i andra kurser för att få
tänka till själv, någonting annorlunda för att hålla det mer intressant och man kan
lättare få en diskussion.

Kursspecifika fr̊agor

Undervisning p̊a distans

10. Kursen genomfördes digitalt med hjälp av e-verktyget zoom. Vilka var fördelarna och nack-
delarna med digital undervisning? (Antal obesvarade = 1)

• Fördelar är att man kan ställa frågor och vara mer delaktig
• Fördel med zoom är att man hänger med enklare och man kan anteckna direkt i PDFen

under föreläsningens gång. Nackdel är att det går väldigt fort fram bitvis och då är det
väldigt svårt att hänga med, speciellt när föreläsaren inte uppfattar detta.

• Live-föreläsningar funkar bra, E-laborationer och inspelade videos är inte så interaktivt.
• Fördelar: man behöver inte ta sig till campus.

Nackdelar: man är inte på campus och kan diskutera med folk på rasterna osv.
Tycker det är bra ur pandemisynpunk, är mest det sociala som blir lidande.

• Självklart är det en stor fördel att vi inte behöver träffas i person nu när pandemin
pågår, sedan är det även ganska trevligt att inte behöva ta sig till BMC för endast en
föreläsning etc. Den stora nackdelen är att laborationerna inte alls blir samma sak som
förut, att missa det praktiska momentet tar bort 50% av det intressanta med labben
och det blir bara som en till uppgift i vilken lärobok som helst. Förstår att det inte går
att göra något åt det, men tråkigt ändå :(

• Fördel med Zoom-föreläsningar var att man kunde få direkt svar på frågor man undrade
för. Däremot de flesta föreläsningar som vi hade via Zoom var ganska tunga momenter
som behandlade exempelvis om CNS, antiinflammationer, etc., då hann jag inte an-
teckna ner de saker som lärare gick igenom. Åhörarkopior är kanske en bra lösning till
det men inte är optimal för studenter som inte har en skrivare i hemma.

• Nackdelar att det känns inte lika lätt att ställa frågor och få en diskussion. Vet inte
hur man kan förbättra det, känns bara mer som en grej när man ska ställa en fråga via
zoom i jämförelse med när man är i ett klassrum.

• Fördel är att man kan vara mer flexibel gällande när man ser på föreläsningarna. Nack-
delen är att det inte känns lika interaktivt alls, vilket resulterar till att det inte alls är
lika motiverande.
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• Digital undervisning ?r enligt mig v?ldigt tr?k

• Nackdelen är att undervisningen blir opersonlig. Kulturen är att inte ha på kamera
under föreläsning (för oss studenter) vilket jag tror påverkar föreläsare negativt.

11. Vissa föreläsningar var förinspelade. Vilka var fördelarna och nackdelarna med förinspelade
förläsningar? (Antal obesvarade = 1)

• Fördelar med inspelade är att man kan pausa och gå tillbaka och lyssna igen

• Hjärt- och kärlföreläsningarna fungerade bra trots inspelning. De var metodiska och
strukturerade och enkla att hänga med i, och det fanns flera tillfällen att ställa frågor.
Mag-tarmföreläsningarna fungerade sämre. Dessa var inte så strukturerade, det fanns
dessutom ingen möjlighet att ställa frågor under detta område.

• Skönt att kunna se närsom och gå tillbaka men svårt att fokusera och få motivation.

• Fördelar: man kan se om föreläsningen, kan spola tillbaka o lyssna igen.
Nackdelar: kan inte diskutera direkt om man har några frågor.

• Personligen älskar jag förinspelade föreläsningar! Det går att öka hastigheten om man
känner att det går för långsamt och man kan spola förbi saker som man minns från
tidigare kurser. Till exempel hade indelning och effekter från sympatiska och parasym-
patiska nervsystemet gåtts genom i detalj i fysiologikursen, det gick då bra att gå
vidare.
Man kan också gå genom föreläsningarna i förväg om de redan ligger ute. Detta är en
stor resurs om schemaläggningen är lite ojämn under en vecka, då blir det enkelt att få
en jämn arbetsfördelning varje dag genom att gå genom en framtida föreläsning under
en lucka i schemat. Hjälpte mig jättemycket med burnout, men kan tänka mig att inte
alla drar nytta av detta tyvärr.
Jag tror även det är viktigt att kombinera det med några föreläsningar live, så att man
kan ställa frågor om något var oklart samt att få lite personlig kontakt med föreläsaren
och ens klasskamrater. Folk tvingas även att dyka upp då och kanske får lite av en
wake-up call om man har slöat med de inspelade föreläsningarna och märker att man
inte kan något.

• Fördel med förinspelade föreläsningar var att man kunde stoppa inspelningar och hann
anteckna ner; man kunde också gå igenom förinspelade föreläsningar inför tentamen.
Nackdel var att det kunde vara svårt att plugga ett moment inom tidsramen som stod
enligt schemat. Vilket kunde leda till att man inte hann ikapp detta moment innan ett
nytt moment påbörjades.

• Bra att kunna kolla flera gånger på saker som man tyckte var svårt att förstå. Nackdel
att man inte kunnat ställa frågor till föreläsarna.

• Flexibiliteten.

• Fördelen är att man kan pausa och ta in/skriva ner informationen, men det är väldigt
tråkigt och oengagerande enligt mig. Då är det bättre att ha en föreläsning på zoom
och spela in den i så fall.

• -
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