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Kursfakta 

Kursens namn: Självständigt arbete. 
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 

Kurskod SBMM52 

Hemsida: https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1761 

Kursansvarig: Eva K Persson Antal poäng 15 hp 

Antal studenter  27 Startdatum 2018  (2 veckor) 

kalendervecka 9 och 17 
Slutdatum: 2019.06.07 (8 veckor) 

Kalendervecka 16-23 

Antal studenter som 

klarat ordinarie examinationer 
(ange examinationsformer): 
Provmoment  
1601 Magisteruppsats, 10,0 hp 
1602 Projektplan, 3,0 hp 
1603 Uppsatsmanus, 0,5 hp 
1604 Seminarier, 0,5 hp 
1605 Respondentskap, 0,5 hp 
1606 Opposition, 0,5 hp 
 
Samtliga 27 klara med samtliga 
moment inom ramen för 
utbildningen  

Klarat på andra tillfället 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

svarat på  
kursvärderingen: 12 
  

Utvärdering  

Beskrivning av kursens upplägg:  
Identifiering, problematisering och avgränsning av forskningsområdet reproduktiv, 
perinatal och sexuell hälsa 
Vetenskapsteori, vetenskapsprocess och vetenskapliga begrepp 
Vetenskaplig fördjupning inom forskningsområdet 
Utarbetande av projektplan 
Forskningsetiska överväganden Metodval – kvalitativ, kvantitativ metod samt systematisk litteratur 
studie 
Epidemiologi 
Datainsamling och dataanalys 
Författande av uppsats 
Försvar av egen uppsats 
Opposition på annan students uppsats 
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Övergripande: 
Kursen utvärderades  utifrån frågor som besvarades på en skala från 0-6, där 0 var lägst (instämmer 
inte alls) och 6 högst (instämmer helt). Siffror inom parentes är medelvärde på svaren. 
 
Studenterna hade överlag förstått kursmålen (5,8) samt använt dem i sitt lärande (4,8). De ansåg 
överlag att kursen byggde vidare på deras tidigare kunskaper (5,2). Vidare ansåg de att de fått god 
återkoppling under kursens gång på om de var på väg att uppnå kursmålen (5,0) och att kursens 
läraktiviteter också gett denna återkoppling (5,0).  
Examinationsmomenten fokuserade på att kursmålen skulle uppnås (5,4) och det hade till stor del 
getts möjlighet att träna på kursens färdighetsmål (4,7). 
Studenterna ansåg också att de utvecklat sitt professionella förhållningssätt (4,8) och sitt kritiska 
tänkande (5,1) under kursen samt blivit bättre på att ta ansvar för sin kunskapsutveckling (4,8).  
Kursledningen hade i hög grad lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen (5,1). 
Den fysiska arbetsmiljön var tillfredsställande (5,0). Schema och instruktioner var ibland inte helt lätta 
att hitta (4,7). Det kändes tryggt att delta i diskussioner (5,9) och de möttes i hög grad av respekt från 
lärarna (5,6) och medstudenter (6,0). Arbetsbelastningen upplevdes rimlig (5,0). 
 
Vad fungerade bra/dåligt: 

Bra:  

Det uttrycks positivt att själv kunna styra och planera upplägget av kursen. Detta innefattar även att 

själv välja uppsatsämne. Bra feedback av handledare och medstudenter uppskattas. 

Datainsamlingen och att få prova olika metoder som exempelvis fokusgrupper upplevdes intressant. 

Arbetsseminariet nämns speciellt som positivt i processen till färdig uppsats. Som helhet upplevdes 

kursen bra. 

Sämre: 
Tydligare instruktioner för hur uppsatsen ska skrivas efterlyses. Detta gäller framförakkt hur en 
”diskussion” ska skrivas. Mer tid till datainsamlingen hade önskats. 
 
 
 

 
 
 

Planerade åtgärder: Teorilektionerna kommer i högre grad samlas den första veckan på kursen. 
Detta för att minimera att de ”stör” i andra kurser. P.g.a. tidsbrist måste dock datainsamling och 
arbetet med uppsatsen delvis även i fortsättningen göras parallellt med andra kurser.  
 
Instruktionerna till kursen kommer att revideras och förtydligas. 
 
 

 


