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Antal respondenter: 26 
Antal svar: 15 

Svarsfrekvens: 57,69 % 

 
 

 
 

 

 

Välj det alternativ som bäst överensstämmer med din upplevelse 

Jag har förstått kursmålen 
 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag har förstått kursmålen 5,7 0,5 

Jag har förstått kursmålen Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 5 (33,3%) 

Instämmer helt 10 (66,7%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 15 (100,0%) 

 



Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande 5,5 0,7 

 

Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 
 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 5,8 0,4 

Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 3 (20,0%) 

Instämmer helt 12 (80,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 15 (100,0%) 

 

Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 2 (13,3%) 

 3 (20,0%) 

Instämmer helt 10 (66,7%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 15 (100,0%) 

 



Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,4 1,1 

 

Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå 
kursmålen 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,5 0,8 

Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på 
om jag är på väg att uppnå kursmålen 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 1 (6,7%) 

 0 (0,0%) 

 4 
(26,7%) 

 

Instämmer helt 
10 

(66,7%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 

Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är 
på väg att uppnå kursmålen 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 1 (6,7%) 

 0 (0,0%) 

 1 (6,7%) 

 3 
(20,0%) 

 

Instämmer helt 
10 

(66,7%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 



Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera att kursmålen uppnåtts 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera att kursmålen uppnåtts 5,4 1,4 

 

Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i tillräckligt utsträckning 
 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i tillräckligt utsträckning 5,5 0,8 

Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i 
tillräckligt utsträckning 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 2 
(14,3%) 

 3 
(21,4%) 

 

Instämmer helt 
8 

(57,1%) 

Ej aktuellt 1 (7,1%) 

 

Summa 
14 

(100,0%) 

 

Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera 
att kursmålen uppnåtts 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 1 (6,7%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 1 (6,7%) 

 2 
(13,3%) 

 

Instämmer helt 
11 

(73,3%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 



Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt under kursen 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt under kursen 5,5 0,7 

 

Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen 
 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen 5,6 0,6 

Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under 
kursen 

 

Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 1 (6,7%) 

 4 (26,7%) 

Instämmer helt 10 (66,7%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 

Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt 
under kursen 

 

Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 2 (13,3%) 

 3 (20,0%) 

 

Instämmer helt 
10 

(66,7%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 



Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 5,1 1,2 

 

Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen 
 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen 5,3 0,7 

Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om 
förbättring av kursen 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 1 (6,7%) 

 5 
(33,3%) 

 

Instämmer helt 
4 

(26,7%) 

 

Ej aktuellt 
5 

(33,3%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 

Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min 
kunskapsutveckling 

 

Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 2 (13,3%) 

 3 (20,0%) 

 2 (13,3%) 

Instämmer helt 8 (53,3%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 



Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra 5,1 1,0 

 

Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och lätta att hitta 
 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och lätta att hitta 5,1 0,9 

Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och 
lätta att hitta 

 

Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 1 (6,7%) 

 2 (13,3%) 

 7 (46,7%) 

Instämmer helt 5 (33,3%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 

Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 1 (6,7%) 

 4 (26,7%) 

 3 (20,0%) 

Instämmer helt 7 (46,7%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 15 (100,0%) 

 



Jag kände mig trygg i att aktivt delta i diskussioner på föreläsningar/gruppövningar 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag kände mig trygg i att aktivt delta i diskussioner på föreläsningar/gruppövningar 5,7 0,6 

 

Jag möttes av respekt från lärare/handledare 
 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag möttes av respekt från lärare/handledare 6,0 0,0 

Jag möttes av respekt från lärare/handledare Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

Instämmer helt 15 (100,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 15 (100,0%) 

 

Jag kände mig trygg i att aktivt delta i diskussioner på 
föreläsningar/gruppövningar 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 1 (6,7%) 

 2 
(13,3%) 

 

Instämmer helt 
12 

(80,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 



Jag möttes av respekt från medstudenter 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag möttes av respekt från medstudenter 5,8 0,4 

 

Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt 
 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt 5,1 0,9 

Studierna under kursen påverkade inte min hälsa 
negativt 

 

Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 5 (33,3%) 

 3 (20,0%) 

Instämmer helt 7 (46,7%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 

Summa 
15 

(100,0%) 

 

Jag möttes av respekt från medstudenter Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 3 (20,0%) 

Instämmer helt 12 (80,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 15 (100,0%) 

 



Arbetsbördan under kursen var rimlig 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Arbetsbördan under kursen var rimlig 4,9 0,9 

 

Vad tycker du var det bästa med den här kursen? 
 

Vad tycker du var det bästa med den här kursen? 

Självständigt arbete och möjligheten att planera själv 

Viktigt ämne att gå igenom, kul för mig som jobbat på gynavdelning att lära mig mer. 

Kul att få ta del av alla arbeten och få lyssna på presentationerna om alla ämnen! 

Att kunna läsa Hemma. 

Jag var i början skeptiskt till det som jag tyckte verkade ett rörigt upplägg, dock tycker jag att resultatet blev bra och jag har lärt mig väldigt 
mycket! 

Bra ämnen som en skulle fördjupa sig i. 

Att läsa in sig lite mer på specifika områden 

Jag uppskattar eget arbete och trivdes väldigt bra med individuella inlämningar. Tyckte också att det var en bra lösning att granska en kollegas 
inlämning. 

att få skriva hemma 

Friheten! 

Lagom med tid för att skriva uppgifterna. Bra med variation i examinationsformerna. 

Fördjupade mina kunskaper i tre ämnesområden och fick även med mig kunskap om de andra områdena genom att läsa andra studenters 
arbeten. Ett bra sätt att tillgodogöra sig kunskap. 

   Att få fördjupa sig inom olika ämnen.  

Arbetsbördan under kursen var rimlig Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

 0 (0,0%) 

 1 (7,1%) 

 3 (21,4%) 

 6 (42,9%) 

Instämmer helt 4 (28,6%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 14 (100,0%) 

 



 

Vad tycker du främst behöver förbättras? 
 

Vad tycker du främst behöver förbättras? 
 

Trött på att vetenskapliga artiklar alltid MÅSTE inkluderas, känns inte alltid helt relevant i alla uppgifter alltid bara för att vilket det tyvärr känns 
som. Bara för att man läser i Lund ungefär... 

Det är lite synd att studiebesök har tagits bort. 

Redovisnings examinationen kunde varit enbart fokus på diskussioner kring de olika ämnena. För mycket fokus på fakta kring sjukdomarna. 

Hade varit intressant med lite mer fokus på gynekologisk hälsa. 

Att båda grupperna under presentationsdagen får ta del av alla ämnen. Ena gruppen fick ett ömnesområde mer, vilket innebar att ena gruppen 
inte kom i kontakt med det ämnet. 

Det kändes inte givande att lyssna på de muntliga redovisningar där man själv skrivit sitt fördjupningsarbete, det gav inte mig någon kunskap 

eller fördjupad förståelse. Jag tror att det hade varit bättre att bara lyssna på de redovisningar där man själv endast gjort kollegial granskning. 
upplägget av presentationen, 

Jag tyckte systemet fungerade bra! Jag hade mycket tid att sitta hemma och läsa. Gav mycket frihet. På tal om något helt annat så måste jag 
lägga fram en önskan om krokar för jackor i salarna. Nu under vintern tar jackorna plats och släpar i golvet när de hänger på stolen. 

Blir lite monotont att sitta och skriva i tre veckor och sedan direkt på projektplan veckan därpå. Det går, men jag upplevde det inte optimalt. Vet 
dock inte hur det skulle kunna göras annorlunda. 

 


