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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod
2QA281

Kurstitel
Stöd i samband med barnafödande

Termin (vt/ht-år)
HT19

Tidsperiod
190902-200119

Högskolepoäng
7,5

Kursansvarig
Liisa Svensson

Examinator
Helena Lindgren

Momentansvariga lärare
Liisa Svensson

Övriga medverkande lärare

Antal registrerade studenter
vid treveckorskontrollen
24

Kerstin Uvnäs Moberg, Lotta Halvorsen, Elin
Ternström, Kristina Lundberg, Eva Nordlund
Antal godkända vid sista kursdatum
24

Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
69 %

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Muntlig kursutvärdering
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Via öppna och slutna läroplattformer

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: 2020
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum: 2020
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Inga större förändringar från föregående kurstillfälle då kursen fick bra utvärdering. Vissa justeringar
dock gjorda vad gäller datum, samt att kamratgranskning tillagt för individuella studieuppgiften.
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.)

Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen, de skattar de flesta föreläsningar och seminarier
högt, se grafer i bilaga. Det tycks finnas ett sug och ett behov av fördjupade kunskaper på detta
område, samt att mötas med andra inom professionen för reflektion och erfarenhetsutbyte.
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3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Bra föreläsningar, fungerande former för examination (seminarier och

individuell studieuppgift med kamratgranskning), reflektion och erfarenhetsutbyte med andra inom
professionen, över länsgränserna. Gott om tillfälle till fördjupande diskussioner.
Kursens svagheter: Några föreläsningar som inte utvärderats lika högt, eventuellt byta ett av
tvärgruppsseminarierna mot annat seminarium/föreläsning.
3. Övriga synpunkter
Enstaka synpunkter som endast kommer vid ett tillfälle från en person får inte tyngd att påverka
kursens framtida utformning.
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Kursen kommer att ges igen ht 2020 och inför den omgången kommer eventuellt ett par
föreläsningar bytas ut och det ena tvärgruppsseminariet kan komma att bytas ut mot annat
examinerande seminarium.
Bilagor: rådata med grafer från kursvärderingen
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