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Slutsatser vid föregående kursutvärdering
I föregående kursutvärdering önskade studenterna.
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
Infört ett reflektions seminarium i slutet av kursen. Infört digital antikonceptionstenta i Inspera på
plats i sal.
Metod(er) för studentinflytande
Utvärdering muntligt i slutet av kursen samt informera att äldre utvärderingar finns tillgängligt
på Canvas. Studentrepresentant i programrådet får ta del av information samt ger feedback
från kurskamrater till kollegiet och vidarebefordrar detta till sina kurskamrater.
Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

Svarsfrekvens: Antal svar: 22 (59,46 %)
Studenterna bedömde kursen på alla frågor med ett medelvärde 4.0 och mer.
Det som fick lägst omdöme (4.0) var frågan om de fått information om Covid-19 under VFU-

placeringen av handledare.
En föreläsning som fick lågt omdöme av studenterna var frågan om föreläsningen jämställt
föräldraskap var relaterat till kursmålen, dock var det endast 4 studenter som ansåg att det var
i liten grad/delvis relevant till kursmålen och 18 studenter bedömde det som hög grad/mycket
hög grad. Övriga föreläsningar ansågs som relevant till kursmålen i hög grad/mycket hög grad.
Gällande VFU så bedömde studenterna detta i hög grad, dock var det en lägre bedömning av
att handledaren var insatt i lärandemålen (4.3)
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När studenterna bedömde undervisningsformer som digital föreläsningar och seminarier, så
skattade detta högt. Den högsta graderingen var frågan om studenternas förslag och
synpunkter gällande webbaserad undervisning togs på allvar (4.9).

I fritextsvaren framkom det att någon student hade haft problem med sin VFU placering.
Samt att några studenterna förväntade sig mer fördjupning i antikonceptions föreläsning.

Merparten av studenterna ansåg de utvecklat värdefulla kunskaper och färdigheter (4.6)
Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
Kursen gavs under Corona pandemin och all teoretisk undervisning gavs bara online via Zoom.
Trots detta så uppskattade studenterna kursinnehållet och den teoretiska undervisningen samt sin VFU
placering.

Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med
andra professioner.

Merparten av förläsarna var disputerade barnmorskor eller fysioterapeuter. De som ej var disputerade
var kliniskt aktiva inom mödrahälsovården.
Samverkan med tre AKor inom mödrahälsovården, som också är aktiva som barnmorskor.
Föreläsningar och annan undervisning inkludera forskning och evidens. Studenterna får vägledning att
samtliga uppgifter under kursen referera till aktuell forskning.
Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar
Vissa moment kan fortsätta digitalt. Tentamen kommer att fortsätta att genomföras digitalt.
Viktigt att nå alla handledare och beskriva kursmålen, alla handledare blir inbjudna till handledarträff
innan studenterna kommer till sin VFU, trots detta så finns det handledare som inte är uppdaterade i
kursmålen. Mittsamtalen kommer fortsätta med lärare och Akor.
Antikonception föreläsningarna samt jämställt föräldraskap kommer att utvecklas.
Peer Learning på VFU önskas av studenterna, vilket vi fortsätter att diskutera med handledarna.

Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna
Utvärdering muntligt i slutet av kursen samt informera att äldre utvärderingar finns tillgängligt på Canvas.
Studentrepresentant i programrådet får ta del av information och vidarebefordrar detta till sina
kurskamrater.
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