
V18 SBMT12 Teori

Antal svar: 10

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%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

3 (30,0%)
Instämmer helt 7 (70,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 10 (100,0%)

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



Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande   
Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)

3 (30,0%)
4 (40,0%)

Instämmer helt 3 (30,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 10 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande 5,0 0,8

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

0 (0,0%)
0 (0,0%)

3 (30,0%)
5 (50,0%)

Instämmer helt 2 (20,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 10 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 4,9 0,7



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 0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

5 
(50,0%)

Instämmer helt
5 

(50,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
10 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,5 0,5

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%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

5 
(50,0%)

Instämmer helt
5 

(50,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
10 

(100,0%)

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



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%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

1 
(10,0%)

3 
(30,0%)

Instämmer helt
6 

(60,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
10 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera att kursmålen uppnåtts 5,5 0,7

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 0 (0,0%)
1 

(10,0%)
1 

(10,0%)
1 

(10,0%)
4 

(40,0%)

Instämmer helt
1 

(10,0%)

Ej aktuellt
2 

(20,0%)

Summa
10 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i tillräckligt utsträckning 4,4 1,3



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

1 (10,0%)
0 (0,0%)

3 (30,0%)
5 (50,0%)

Instämmer helt 1 (10,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
10 

(100,0%)

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

Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen   
Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under 
kursen Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

6 (60,0%)
Instämmer helt 4 (40,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
10 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen 5,4 0,5



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 0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)

2 (20,0%)
4 (40,0%)

Instämmer helt 4 (40,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
10 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 5,2 0,8

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 0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

1 
(10,0%)

2 
(20,0%)

Instämmer helt
3 

(30,0%)

Ej aktuellt
4 

(40,0%)

Summa
10 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen 5,3 0,8



Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra   
Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra Antal svar
Instämmer inte alls 1 (11,1%)

0 (0,0%)
1 (11,1%)
3 (33,3%)
1 (11,1%)

Instämmer helt 3 (33,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 9 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra 4,3 1,7

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

1 (10,0%)
4 (40,0%)

Instämmer helt 4 (40,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
10 

(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%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

3 
(30,0%)

Instämmer helt
7 

(70,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
10 

(100,0%)

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

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%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

2 (20,0%)
Instämmer helt 8 (80,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 10 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag möttes av respekt från lärare/handledare 5,8 0,4



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

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

1 (11,1%)
Instämmer helt 8 (88,9%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 9 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag möttes av respekt från medstudenter 5,9 0,3

Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt   
Studierna under kursen påverkade inte min hälsa 
negativt Antal svar
Instämmer inte alls 1 (10,0%)

1 (10,0%)
2 (20,0%)
1 (10,0%)
0 (0,0%)

Instämmer helt 5 (50,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
10 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt 4,3 1,9



Arbetsbördan under kursen var rimlig   
Arbetsbördan under kursen var rimlig Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

1 (10,0%)
3 (30,0%)
2 (20,0%)
1 (10,0%)

Instämmer helt 3 (30,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 10 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Arbetsbördan under kursen var rimlig 4,2 1,5

Vad tycker du var det bästa med den här kursen?   
Vad tycker du var det bästa med den här kursen?
Att vi övades att skriva arbeten och granska varandras arbeten. 
Arbetsuppgifter som bidrog med utrymme för egna reflektioner. Förberedande inför projektplansskrivande. Fick möjlighet att sätta sig in de 
olika gynekologiska tillstånden. Bra innehåll i föreläsningarna, relevant utifrån barnmorskans perspektiv. 
Intressanta och viktiga ämnen att beröra.  
Examinationsdagen var rolig och givande - bra uppdelat med halvklass som ger utrymme för givande diskussioner där alla får möjlighet att 
prata och reflektera. 
Jag tyckte det var en oerhört spännande och intressant kurs. Roligt att få lov att fördjupa sig i vissa områden. Skönt att få lov att arbeta ensam 
också med inlämningsuppgifterna. 
Friheten att planera sitt arbete
Adekvata tillstånd och sjukdomar lyftes och kändes mycket relevanta!
Trevligt att framföra grupparbete för varandra! En inlärning som fungerar väl för mig.
Lärorik

Vad tycker du främst behöver förbättras?   
Vad tycker du främst behöver förbättras?
Tidsaspekten! Alldeles för kort tid för att göra så omfattande arbeten. Krävs mycket av oss men inte så mycket från skolan. Hemstudier och inte
så mycket föreläsningar. 
Hade varit positivt med lite mer tid för varje inlämningsuppgift, framförallt den sista. Komprimerad kurs där det var svårt att djupdyka i alla olika 
områden vilket jag hade velat göra. Hade varit positivt ifall det kliniska studiebesöket hade varit kvar för mer anknytning till det kliniska. 
Jag tycker att denna kurs var alldeles för kort för att verkligen kunna uppnå kursmålen. Tyvärr upplevde jag de två veckor som de fyra 
inlämningsuppgifterna skulle skrivas enormt stressande och känner därmed att jag ej lärt mig så mycket som jag önskat. Mer tid hade önskats 
till fördjupning.  
Instruktioner kunde förtydligats då anvisningar samt innehållskriterier redovisades olika i Aktivitetsbeskrivning och Bedömningskriterier.  
Studiebesök hade varit en önskan för att fördjupa kunskaperna ytterligare men tyvärr fanns ingen tid. 
Jag hade gärna sett att det sista momentet dvs pardelen med redovisning, att vi elever själva hade fått lov att djupdyka i något av ämnena. 
Vissa gjorde det av sig själva men de allra flesta tog bara det övergripande i de ämnena de blivit tilldelade, vllket var mycket återupprepning 
både från föreläsningar och från egna inlämningar. Sedan hade jag gärna sett att missfall tagits upp i denna kursen då det drabbar 1/5 kvinnor 
och vi kommer utan tvekan att stöta på dessa kvinnor i vårt arbete. Hade önskat en något längre kurs, då många kursare påpekat att det varit 
för stressigt. Enligt mig har det det varit en rimlig nivå. 
Hade gärna önskat studiebesök som i tidigare kurser
Kändes väldigt komprimerat, lite tråkigt att studiebesöken uteblev och rätt så tungt med två stora skriftliga arbeten på den korta tiden. 
Möjligtvis lite längre tid avsatt för redovisningarna.
Mer tid eller något färre uppgifter.. Gjorde inget annat än att sitta med inlämningsuppgifter a, från morgon till sena kvällar. 


