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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod
2QA308

Kurstitel
Amning i ett interprofessionellt perspektiv

Termin (vt/ht-år)
Ht 2021

Tidsperiod
211011-211129

Högskolepoäng
7,5

Kursansvarig
Maria Ahlbom/Anna Gustafsson

Examinator
Emilija Wilson

Momentansvariga lärare

Övriga medverkande lärare

Kristin Svensson, Wibke Jonas, Amal OmerSalim, Katarina Kornaros, Elisabeth Hjärtmyr,
Jens Karberg, Karin Bäck, Niklas Forsgren,
Emilija Wilson
Antal registrerade studenter
vid treveckorskontrollen
21

Antal godkända vid sista kursdatum
13

Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
9

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Under kursens gång välkomnades studenternas synpunkter och förslag. En muntlig utvärdering gjordes i slutet
av sista tillfället på kursen.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna

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: 211216
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum: 211216
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Enligt tidigare kursansvarig har endast små förändringar gjorts från föregående kurs. Man har bland
annat lagt i mer grundläggande moment i föreläsningen om motiverande samtal (MI), förlängt
handledningsmomentet med handledare från AMSAK, samt fördjupat uppgiften om amningsstöd till
att inkludera en amningskomplikation. Uppgiften om dokumentation i Take Care har utgått.
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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.)
För samtliga grafer och svar, se bifogad bilaga.
Sammanfattningsvis har 9 av 14 studenter svarat på kursvärderingen. På de första fem obligatoriska
frågorna har samtliga svarat” i hög grad” eller ”i mycket hög grad” på fråga 1-3 samt 5, på fråga 4
om kursen stimulerat till vetenskapligt förhållningssätt har två studenter svarat delvis, övriga i hög
eller mycket hög grad.
Även på fråga 6-8 har samtliga studenter svarat ”i hög grad” eller ”i mycket hög grad”. På fråga 9 om
i vilken utsträckning man kommer att kunna tillämpa de nya kunskaperna på sin arbetsplats har tre
studenter svarat ”i liten utsträckning” eller ”delvis”, vilket sannolikt speglar att i denna kurs har flera
studenter i denna kurs inte arbetat inom områden där de kommer i kontakt med amning.
Studenterna värderade också den digital miljön, Canvas och Zoom, i hög grad eller mycket hög grad.
En av 9 studenter värderade sedan det webb baserade upplägget och examinationen som ”i mycket
liten grad” medan övriga 8 studenter värderade den som hög eller mycket hög grad. I frisvar har
man beskrivit fördelar med att kursen varit digital på distans medfört möjlighet att delta även om
man bor i annan stad samt om haft sjukdomssymtom.
Sammanfattningsvis har majoriteten av studenter uttryckt att de är nöjda med kursen och att de
rekommenderar den till andra.
3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Kursen har genomförts digitalt via Zoom vid alla sex tillfällen, vilket enligt
studenterna medfört att de kunna delta. Blandningen av föreläsningar i stor grupp, diskussioner i
mindre grupper i break-out rooms, samt de skriftliga uppgifterna ger en variation och bredd i
upplägget.
Kursens svagheter: Deltagarna i kursen har olika bakgrundskunskap om både ämnet amning,
vana av vetenskapligt förhållningssätt samt studievana. Det kan vara svårt att anpassa nivån så att
den passar alla.
3. Övriga synpunkter
Under kursen har det varit många studenter som behövt avbryta kursen. En möjlig orsak till detta är
den hårda belastningen i vården med kvarvarande pandemi samt en hög belastning inom
barnsjukvården med bla RS-virus. De studenter som fullföljt och utvärderat kursen har till stor del
varit nöjda med kursen.
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Inför våren planeras inga större förändringar utan kursen kommer att ges med samma upplägg som
under hösten 2021.
En översyn över de frivilliga quiz som finns i Canvas kommer att ses över under våren efter förslag
från studenter.
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