
H18 SBMT13 teori

Antal respondenter: 26
Antal svar: 19

Svarsfrekvens: 73,08 %

Välj det alternativ som bäst överensstämmer med din upplevelse

Jag har förstått kursmålen   
Jag har förstått kursmålen Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

0 (0,0%)
1 (5,3%)
0 (0,0%)

2 (10,5%)
Instämmer helt 16 (84,2%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 19 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har förstått kursmålen 5,7 0,7



Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande   
Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande Antal svar
Instämmer inte alls 1 (5,3%)

0 (0,0%)
5 (26,3%)
3 (15,8%)
4 (21,1%)

Instämmer helt 6 (31,6%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 19 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande 4,4 1,5

Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper   
Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

3 (15,8%)
1 (5,3%)
1 (5,3%)

5 (26,3%)
Instämmer helt 8 (42,1%)
Ej aktuellt 1 (5,3%)
Summa 19 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 4,8 1,5



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

Antal 
svar

Instämmer inte alls
3 

(15,8%)
2 

(10,5%)
2 

(10,5%)
2 

(10,5%)
1 (5,3%)

Instämmer helt
6 

(31,6%)

Ej aktuellt
3 

(15,8%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 3,9 2,0

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

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

Antal 
svar

Instämmer inte alls 0 (0,0%)
1 (5,3%)
1 (5,3%)
1 (5,3%)

7 
(36,8%)

Instämmer helt
8 

(42,1%)
Ej aktuellt 1 (5,3%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,1 1,1



Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera att kursmålen uppnåtts   
Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera
att kursmålen uppnåtts

Antal 
svar

Instämmer inte alls 0 (0,0%)
1 (5,3%)
0 (0,0%)

2 
(10,5%)

6 
(31,6%)

Instämmer helt
10 

(52,6%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera att kursmålen uppnåtts 5,3 1,0

Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i tillräckligt utsträckning   
Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i 
tillräckligt utsträckning

Antal 
svar

Instämmer inte alls
3 

(15,8%)
4 

(21,1%)
2 

(10,5%)
4 

(21,1%)
3 

(15,8%)

Instämmer helt
3 

(15,8%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i tillräckligt utsträckning 3,5 1,7



Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt under kursen   
Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt 
under kursen Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

3 (15,8%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

7 (36,8%)
Instämmer helt 9 (47,4%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt under kursen 5,0 1,4

Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen   
Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under 
kursen Antal svar
Instämmer inte alls 1 (5,3%)

1 (5,3%)
1 (5,3%)

3 (15,8%)
6 (31,6%)

Instämmer helt 6 (31,6%)
Ej aktuellt 1 (5,3%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen 4,7 1,5



Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling   
Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min 
kunskapsutveckling Antal svar
Instämmer inte alls 2 (10,5%)

1 (5,3%)
1 (5,3%)

4 (21,1%)
5 (26,3%)

Instämmer helt 5 (26,3%)
Ej aktuellt 1 (5,3%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 4,3 1,6

Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen   
Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om 
förbättring av kursen

Antal 
svar

Instämmer inte alls
2 

(10,5%)
0 (0,0%)

3 
(15,8%)

4 
(21,1%)

4 
(21,1%)

Instämmer helt
4 

(21,1%)

Ej aktuellt
2 

(10,5%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen 4,2 1,6



Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra   
Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra Antal svar
Instämmer inte alls 1 (5,3%)

2 (10,5%)
3 (15,8%)
4 (21,1%)
4 (21,1%)

Instämmer helt 5 (26,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 19 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra 4,2 1,5

Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och lätta att hitta   
Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och 
lätta att hitta Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

1 (5,3%)
2 (10,5%)
1 (5,3%)

7 (36,8%)
Instämmer helt 8 (42,1%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och lätta att hitta 5,0 1,2



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

Antal 
svar

Instämmer inte alls 0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (5,3%)
0 (0,0%)

3 
(15,8%)

Instämmer helt
15 

(78,9%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
19 

(100,0%)

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

Jag möttes av respekt från lärare/handledare   
Jag möttes av respekt från lärare/handledare Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

0 (0,0%)
1 (5,3%)
1 (5,3%)
0 (0,0%)

Instämmer helt 16 (84,2%)
Ej aktuellt 1 (5,3%)
Summa 19 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag möttes av respekt från lärare/handledare 5,7 0,8



Jag möttes av respekt från medstudenter   
Jag möttes av respekt från medstudenter Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

0 (0,0%)
1 (5,3%)
0 (0,0%)

2 (10,5%)
Instämmer helt 16 (84,2%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 19 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag möttes av respekt från medstudenter 5,7 0,7

Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt   
Studierna under kursen påverkade inte min hälsa 
negativt Antal svar
Instämmer inte alls 1 (5,3%)

3 (15,8%)
3 (15,8%)
5 (26,3%)
2 (10,5%)

Instämmer helt 4 (21,1%)
Ej aktuellt 1 (5,3%)

Summa
19 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt 3,9 1,6



Arbetsbördan under kursen var rimlig   
Arbetsbördan under kursen var rimlig Antal svar
Instämmer inte alls 4 (21,1%)

7 (36,8%)
2 (10,5%)
3 (15,8%)
1 (5,3%)

Instämmer helt 2 (10,5%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 19 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Arbetsbördan under kursen var rimlig 2,8 1,6

Vad tycker du var det bästa med den här kursen?   
Vad tycker du var det bästa med den här kursen?
Att få lära sig. Marias CTG-kurs. Suturering. Marias nya sätt för fallösningsseminarium
Den var väldigt rolig och kändes som en bra förberedelse inför praktiken! Alla föreläsningar har varit mycket bra, men de som stack ut lite extra 
var CTG föreläsningen med Maria Ekelin och föreläsningen med Pia Lundkvist. Föreläsningen med Holger var bra men efter att ha fått mer 
eller mindre samma föreläsning av Pia senare kändes den lite överflödig i denna redan mycket stressade kurs. Sutureringsfärdighetsträning 
med Helena och Li var utmärkt och likaså normla förlossningsträning med Li och Ingela.
Mycket intressanta och inspirerande föreläsningar och övningar!
Föreläsningar och färdighetsövningar har varit mycket givande och intressanta! Särskilt Pia Lundkvists föreläsning som förberedde mig väldigt 
väl inför tentan. 
Ämnet är intressant men tyvärr var uppläget för dåligt med alldeles för lite studietid så det blev inte alls så kul som jag förväntade mig, och 
ingen tid till att lära mig allt viktigt som jag vill kunna, för stressigt...
Fall-lösningarna i helklass där vi skrev på tavlorna och gemensamt granskade varandra + fick en genomgång ihop med Maria. Superbra 
inlärningstillfälle och givande med diskussioner i samråd med Maria som får oss på rätt spår. 
Intressant ämne! Väldigt kul att läsa om. Många bra föreläsare och föreläsningar. Efter CTG-föreläsningen kände jag att jag hade lärt mig 
grunderna väldigt väl. 
Lärde mig mer, vilket var positivt. 
Praktiska övningar i suturering och framfödandet av dockan sophie, samt neoHLR.
Känns fantastiskt att få lära sådant som verklige kommer till användning. 
Roligt ämne!
Rolig och intressant kurs, med bra föreläsare. Bra med praktiska övningar.
Väldigt intressant, genomgående bra föreläsningar, bra med praktisk träning, väldigt bra med CASE-seminarier!
Mycket intressant och relevant innehåll. 
Att den är så intressant och relevant!
Spännande kursinnehåll, bra föreläsare. 
Mycket intressant och tillgodogjorde mig mycket ny viktig kunskap inför första VFU på förlossning
Det är en väldigt intressant kurs som leder till det som många av oss studenter vill arbeta med, själva förlossningen.
Fallösningarna! De lär man sig väldigt bra på och får även en bättre bild över hur man bör tänka på tentan!

Vad tycker du främst behöver förbättras?   



Vad tycker du främst behöver förbättras?
Schemat - bedrövligt upplagt. Ingen tid för bearbetning eller plugg. Fundera på webbföreläsningar om det inte går att ordna ett ordentligt 
schema. Nu hade vi en hel dag att plugga till tentan... 
Holgers föreläsning var fantastisk men på en nivå som inte motsvarar det vi ska arbeta med. Neo-ssk som föreläste var isf bättre att använda 
sig av. 
Den andra läkaren föreläste bra, men verkar inte motsvara kursböckerna. 
Ett tillfälle till med suturering. 
Seminarierna borde ge HP om vi är tvungna att skicka in textmaterial. 
Motsvarade neo-tentan 1,5hp om man kollar till distribueringen av föreläsningar? Nej, vi hade inte en vecka med neo - orimlig poängsättning. 
Är detta vad amning vi får föreläst om? Om så år fallet så förstår jag inte hur en diskussion kan förekomma att barnmorskan ska ”äga” den 
frågan...
Det som jag tyckte blev tokigt i denna kurs var att ha opponering insprängt. Det kändes mycket mycket stressigt. Även om det bara var 1 dag 
så påverkade det en ett antal dagar innan och sedan svårt att släppa efteråt också. Det blev inte riktigt bra. Inte heller att det bara var 1 dag till 
självstudier innan tentan. 2-3 dagar hade varit betydligt bättre.
Det är en väldigt intensiv kurs. Hade behövts mer tid inför tentamen. Inte bra att ha 2 tentor på en dag.
arbetsmiljön! Och tidspressen i denna kursen. Förstår att ni inte kan göra så mycket åt julen men när kursen är rätt tung och avancerad, tentan 
även så, hade jag önskat lite mer tid till självstudier. Eller kanske nån slags repetitionsföreläsning inför tentan för att sammanfatta och belysa 
vad som är det viktigaste. 
Schemat, nivån på förläsningarna var för hög, vi hade INGEN tid till att plugga inför tentan, tentan las en dag tidigare på grund av inga salar - 
så otroligt orättvist när vi redan hade så lite egen tid för att studera! Förstår inte riktigt hur den som planerat denna kursen har tänkt tyvärr, och 
varför det trycks in så otroligt mycket föreläsningar och praktiska moment när vi har så lite tid att plugga inför tentan. Inte heller snällt att ha en 
bild på förlossningsskada på tentan, vi har inte ens varit ute än och sett en enda i verkligheten och det är väldigt svårt för oss att bedömma 
detta... Missnöjd med hela upplägget och schema i denna kurs tyvärr!!! Synd för detta ämnet är ju liksom ett av våra viktigaste under hela 
utbildningen
Att det var föreläsningar varje dag fram till tentan utöver onsdagen som var ”ledig”. Att föreläsningarna ex neonatologi som hölls av den manliga
föreläsaren (som för övrigt var SUPERduktig och intressant) var på alldeles för hög nivå. Neonatologiföreläsningen som hölls av kvinnan 
samma vecka som tentan skulle skrivas var superbra. Lagom nivå, tydligt. Inga konstigheter. Båda föreläsningarna var bra och väldigt 
intressanta men det blir svårt att hålla studerandet på en lagom nivå när de flesta föreläsarna totalt djupdyker i sina specifika ämnesområden.  

Dumt att ha praktisk övning av HLR på tisdagen innan tentan då det är viktigt att delta men det skapar stress rent praktiskt då det inte 
inkluderas i tentamen. Känns tungt att spendera flera timmar på det när man vill studera in i det sista. Kunde man kanske slagit ihop den 
övningen samma dag som vi hade sutureringen i mellandagarna? Då är ändå folk på plats, vilket hade givit oss en extra dag till studier inför 
tentamen. 
- Synd att kursen låg mitt under helgerna, detta har gjort att kursen har blivit väldigt komprimerad. Inte så mycket tid att plugga till tentan och det
har varit väldigt stressigt. Känns svårt att lära sig saker på djupet och verkligen kunna dem efteråt, nu har det blivit mycket bara plugga på det 
som troligen kommer till tentat. Inte så jag vill lära mig saker på denna nivå.  
- Många föreläsarna har haft väldigt mycket som de vill presentera och informera oss om, detta har dock lett till att vi inte har fått adekvat tid för 
rast och paus. Många föreläsare har prioriterat att prata så mycket som möjligt, och inte ge oss rast, för att vi då inte skulle hinna med vad de 
ha planerat. Jag vet inte om pressen att få in allt och för lite tid eller vad som råder, men jag tänker att alla föreläsare har väl någon typ av 
pedagogisk utbildning och vet att principen 45 min föreläsning och 15 mins rast är den mest effektiva för att åhörarna ska orka lyssna och orka 
ta in. Nu har vi haft 4 h föreläsning med totalt 20 minuters rast. En annan gång fick vi be om en bensträckare kl 10:45, då hade vi alltså hållit på 
från kl 09 utan någon som helst rast. Inte rimligt. 
Att neodelen som ska motsvarar 1,5hp inte gör det i nuläget i propotion till vad vi ska lära oss samt att den har en egen tenta. Förslagsvis lägga
denna del av kursen som en egen kurs. 
Föreläsningen evidensbaserad vård skulle passa bättre in i magisterkursen.
Mer praktisk övning på suturering med stöd av lärare. 
Väldigt intensivt och mycket som ska plugga på under kort tid! Inte lätt att få det gjort mellan 8-16 och svårt att hitta tid när man har familj. 
- Förkunskapskraven för denna utbildning är ssk, inte barnskk eller neossk. Lärare och föreläsare utgick under sina föreläsningar ifrån att vi alla
hade erfarenhet från att arbeta på neo eller BB. Vi, som inte har den erfarenhet fick ständigt fråga och be om att förklara om och om igen, då de
svävade in på en helt annan nivå. Ribban utgick ifrån de som redan hade jobbat på neo eller BB och därför blev många föreläsningar 
otillfredsställande.  
De enda föreläsningar som jag verkligen har behållning av och som föreläste på en anpassad nivå, är de som Christine Rubertsson höll i. 
Annars många stressade lärare som inte hann pga tidsbrist.  

- Lärare har svårt att avgränsa och vara tydliga vad som krävs av mig som student, då detta ämnet är SÅ stort och ingen antas ha jobbat på 
förlossningen. Trots att vi vid flertal tillfälle har efterfrågar att få en mer specifik avgränsning och velat veta vad vi ska prioritera och vad som 
ingår i en normal förlossning, har det varit svårt för lärare att definiera. Detta har resulterat i att man har läst ALLT och inte känt sig säker på 
vilken kunskapsnivå vi ska lägga oss på. Det har skapat onödig stress. 

- De föreläsare, läkare har varit väldigt intressanta att lyssna på men dock inte så relevanta för vår nivå. Neoläkaren hann gå igenom 8 av sina 
26 powerpoint bilder, resten fick vi läsa på själva, alldeles för avancerad nivå! Dessutom låg denna föreläsning innan vi hade haft 
neoföreläsningen med barn ssk, så man började i fel ända! 

Tycker också att neo innebar endast två föreläsningar och en hel egen tenta på det, alldeles för lite tid för så stort och avancerat ämne.  

Orealistiskt att lägga två kurser som löper parallellt med varandra. Att samtidigt som vi gör vår projektplan, examineras i den och opponerar, 
ska läsa en av de viktigaste och mest späckade kursen; normalförlossning, är väldigt orealistiskt och dåligt planerat. Dessutom så föll många 
vardagar bort då det var jul. Detta hade kunnat planeras bättre! 
Kursen var alldeles för omfattande på alldeles för lite tid. Det var otroligt pressat och stressat, att hinna med allt på så få dagar (det var 
dessutom för få dagar i förhållande till hur många poäng kursen motsvarade). Detta leder till att man bara pluggar för att klara tentan, det finns 
inte tid att studera för fördjupad långsiktig kunskap. Detta är väldigt tråkigt, då man verkligen vill lära sig allt ordentligt. 

Flera föreläsare kände också av tidspressen och gav därför på tok för lite paus. Man orkar inte sitta och lyssna tre timmar i sträck med bara fem
minuters bensträckare, då lär man sig ingenting. 

Kursmålen var otydliga. Kursen heter normal förlossning, men ändå ingick vissa komplikationer. Detta var väldigt förvirrande, det blir mycket 
svårt att veta var man ska lägga fokus då.
Det var orimligt att läsa in sig på ett så stort och viktigt område på den korta tiden. Eftersom att projektplanen också hade för kort tid så fanns 
det inte en chans att kunna avsluta den innan denna kursen började. Mycket stress och mycket tid borta från familjen.   

Det känns inte rimligt att klara tentor endast för att man pluggat på extentor innan. Jag tycker att man ska hinna läsa så mycket av allt innehåll 
att man ska kunna klara en tenta utan " hjälpen" av att veta vad som brukar komma. 
Jag tycker att kursen har varit jättebra, det enda jag hade velat ändra är hur tiden för tentorna disponeras. Hade mycket hellre fått båda 
tentorna samtidigt så att man kan få skriva i sin egen takt. Blev klar efter en timme med första och fick sitta och vänta i 3 timmar innan det var 
dags för nästa.



Vissa schematiska grejer. HLR-övningen hade exempelvis kunnat vara efter tentan den 18/1. Neoföreläsningen av Pia Lundqvist kunde ha varit
före den föreläsningen som hölls av neoläkaren, hennes var mer grundläggande och basic, medans hans kändes mer som en påbyggnad på 
det hon berättade om.  

Tidsupplägget. Det ska finnas tid till reflektion och eftertanke men jag känner att jag knappt hinner tillgodogöra mig den kunskap jag behöver. 
Vet att jag hunnit lära mig massor men det spelar liksom ingen roll hur flitig och motiverad du är, så känner i alla fall jag att det inte är tillräckligt.
Detta beror bland annat på att vi samtidigt med denna kurs skulle färdigställa projektplan och ha opponent- samt respondentskap. Alldeles för 
intensivt och jag blir splittrad och frustrerad. Finns helt enkelt inte tillräckligt med tid för allt som ska läsas och färdigställas. Många kvällar och 
helger har gått åt till studier, vilket inte är ok. Det är långt mer än heltidsstudier och de flesta av oss har familj som vill hinna träffa oss också.  

Det var bra att vi istället för att sitta i grupp och lösa fallen, istället kunde förbereda oss hemma genom att läsa litteratur och sedan tillsammans 
under seminariet lösa fallen tillsammans i grupp. Sparade mycket tid då det inte fanns utrymme för något grupparbete. Ni borde verkligen 
försöka få in mer tid till träning av sutureringsteknik. Antingen ett par timmar till vid samma tillfälle eller ett par timmar vid ett andra tillfälle. 
Superviktigt område!   
Föreläsningar till precis innan tentorna var inte okej. Svårt att veta om man förstått det rätt när man läser innan förklaringar kommer under 
förläsningen. Jag tycker att tentorna kunde varit ihopsatta. Antingen att det var en stor eller två stycken men samtidigt. Var ett stort 
stressmoment att sitta och vänta innan andra tentan skulle skrivas!  
Var svårt att veta vilket som skulle prioriteras, tentaplugg eller projektplanen som opponerades på under samma kurs. Inget bra upplägg. 
Det blev lite för tight mellan sista föreläsningen och tentan. Lite mer tid hade varit önskvärt 


