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Antal studenter som klarat ordinarie examination 

 
Gynekologisk hälsa och 

ohälsa  25 studenter 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

svarat på  

kursvärderingen: 10 (40 %) 

  

Utvärdering  

 
Beskrivning av kursens uppläggning:  

 

En 3 veckors teori kurs med 7 föreläsningar och eget arbete innehållande 3 moment.  

 

Moment 1. skriftlig inlämningsuppgift 1 och 3.  

Moment 2. granskning av kurskamrats uppgift 2 och 4 (skriftligt).  

Moment 3. Examination i form av 30 min. pedagogisk presentation (2 studenter/ämnesområde).  

  

Kursledningens sammanfattande analys: KURS 12 VK18 

Efter upprepade uppmaningar att fylla i enkäten svarade tillslut 10 (40 %) studenter på utvärderingen 

Studenterna var övervägande nöjda med teori kursen och tycker om att få kunna arbeta självständigt i sin egen 

takt. Flera uttrycker att kursens upplägg bidrog till träning på att skriva. Överlag var studenterna nöjda med 

föreläsarna som alla var externa. Någon tycker det är jobbigt och sitta och skriva i 2 veckor andra upplevde 

arbetsuppgifterna gav utrymme för egna reflektioner.    
 

Vissa tyckte att examinationsdagen var rolig och givande andra önskade ett annat upplägg på examinationerna, 

då det blev mycket upprepning att lyssna till ämnen som en själv hade fördjupat sig i, och man önskade ett mer 

diskuterande upplägg, och detta bör vi beakta och ändra på.  

 

Liksom tidigare studenter har beklagat sig över att ett studiebesök i ämnesområdet som tidigare fanns i kursen, 

har årets studenter beklagat sig. I nuläget kan inte denna kurs utökas vilket innebär att studiebesöken ej kan 

återinföras. Kursen upplevdes överlag som alldeles för kort för att kunna fördjupa sig i detta stora område; 

orimlig arbetsbörda 
 

Några upplevda att Instruktioner kunde förtydligats i Aktivitetsbeskrivning och Bedömningskriterier, detta 

kommer beaktas 

 

Kursansvarig Li Thies-Lagergren 

 

 

 


