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Övriga metoder för studentinflytande
Deltagarna har haft möjlighet att kontinuerligt ge återkoppling i samband med kursträffar och zoomundervisning
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna Tex. Vilka forum som kursutvärderingen diskuterats i
(exv. programråd, programnämnd/utbildningsnämnd där studentrepresentanter finns närvarande etc.)
Hur kursutvärderingen har återkopplats till studenterna (exv. kurswebben, kursråd etc.).
Kursutvärderingen kommer att diskuteras i programråd, kursledarmöten och med involverade lärare i kursen.
Kursutvärderingen redovisas på lärplattformen samt på den öppna kurswebben.

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av
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den 28/5 21.
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Postadress
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Org. nummer 202100 2973

Besöksadress
Nobels väg 6
Solna

Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 839 77, dir

E-Post
lena.atterwall@ki.se
Webb
ki.se

Sid:
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Vi har lagt mer tid på förberedelse och det praktiska moment efter synpunkter från tidigare
deltagare. Många anpassningar har behövts göras pga covid 19. Alla fysisk träffar kunde inte
genomföras varför vissa föreläsningar genomfördes via ZOOM. Vid ett par tillfällen har vi haft halva
kursen på distans och andra halvan på plats när vi haft praktiska moment i kursen. Vi kunde inte
genomföra palpationsmomenten som planerat utan har behövt att skjuta upp dessa till
vårterminen. Några deltagare hade reserestriktioner även vid detta tillfälle. Vi spelade därför in ett
stort antal filmer med bedömning av bäckenbotten på en lånad bäckenbottenmodell samt att
deltagarna fick genomföra en bedömning på hemorten som de rapporterade in.
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen
48% har bevarat enkäten trots att kursdeltagare blev klara vid olika tidpunkter från januari till maj. I
skrivande stund har fortfarande två deltagare en uppgift kvar att göra som ej gått genomföra än. En
majoritet angav att de utvecklat värdefulla kunskaper och färdigheter under kursen, att de uppnått
lärandemålen i hög/mycket hög grad, att de uppfattade i hög/mycket hög grad att kursen hade en
röd tråd från lärandemål till examination, att de uppfattade i hög/mycket hög grad att kursen
stimulerat till ett vetenskapligt förhållningssätt och en majoritet uppfattade i hög/mycket hög grad
att lärare varit öppen för synpunkter och idéer på kursens utformning och innehåll. Många har
uttryckt att de fått en fördjupad teoretisk kunskap och praktisk färdighet att bedöma bäckenbottens
anatomi och funktion.
Auskultationsuppgiften har varit särskilt givande för flera deltagare liksom att många uppskattade
att vi spelade in föreläsningarna som gavs. Examinationsuppgiften och efterföljande diskussioner
nämns också som särskilt givande.
Kursen upplevs som mycket krävande och lärorik och flera deltagare är intresserade av att gå fler
kurser inom området.

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Många kompetenta föreläsare, inspelade föreläsningar i anatomi, fysiologi och
förlossningsskador gav deltagarna möjlighet att fördjupa sig i ämnet och var en hjälp att uppnå delar
av lärandemålen.
Kursens svagheter: Fortfarande har en stor andel av kursdeltagarna svårigheter att ta till sig den
vetenskapliga litteraturen inom området.
3. Övriga synpunkter
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar
Trots rådande omständigheter bedömer jag som kursansvarig att kursen som helhet genomfördes
på ett tillfredsställande sätt vilket deltagarnas muntliga återkoppling visat.
Studieuppgifter, examinationen kommer att uppdateras och ett par föreläsningar planeras att spelas
in i förväg för att göras tillgänglig för deltagarna i början av kursen. I juni 2021 avsätts en dag för
utvärdering och översyn av samtliga kurser som givits. Medverkande då är kursansvarig, Anna
Skawonius, Emma Regberg, Helena Hallencreutz Grape
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5. Beskrivning av hur kursen arbetar med studentcentrerad- respektive digital
pedagogik Beskriv hur kursen arbetar med studentcentrerad respektive digital pedagogik.
Kursen bygger på självreflekterande uppgifter, återkoppling på varandras uppgifter vilket skapar
förutsättningar för aktivt lärande. Därtill erbjuds onlineföreläsningar, webtest, diskussioner och
praktiska övningar. Uppgifterna är integrerade i lärplattform och appar.
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