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Kursfakta 

Kursens namn: Introduktion till reproduktiv, 

perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet 

och familjeplanering  
 

Kurskod SBMT10 

Hemsida: http://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=725  

Kursansvarig: Maria Ekelin Antal poäng 9 hp 

Antal studenter  29 Startdatum 2015.08.31  Slutdatum: 2015.11.01 

Antal studenter som 

klarat ordinarie examinationer 
(ange examinationsformer): 
Provmoment 1501 och 1505: 
Muntlig gruppuppgift, muntlig 
framställning individuellt och i 
grupp vid 
Seminarium, 29 G,  
1502. Skriftlig och muntlig 
gruppuppgift, muntlig 
framställning individuellt och i 
grupp. 29 G 
1503 Individuell skriftlig 
salstentamen (graviditet): 27 
1504 Individuell skriftlig 
salstentamen (antikonception): 
26 G 
 

 svarat på  
kursvärderingen: 22 
  

Utvärdering  

Beskrivning av kursens uppläggning: Kursen består av fem teman; Barnmorskans yrkesfunktion, 
Gynekologisk hälsa och ohälsa, Graviditet, hälsoövervakning och föräldraskap, Antikonception, 
samlevnad och sexualitet samt Kvinnors livsvillkor. Det ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier 
och övningar på Practicum.  

http://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=725
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Vad fungerade bra/dåligt: 
 BRA: Studenterna var överlag nöjda med lärandemålen och kursens innehåll och svårighetsgrad. De ansåg att 

examinationen och deras egen arbetsinsats varit rimlig, liksom att de fått tillräcklig tid för att arbeta med 

läraktiviteterna. Seminarierna gav stöd i inlärningen, liksom att kurslitteraturen var relevant. Studenterna ansåg 

att det varit lätt att komma i kontakt med kursledningen. Det påtalades av flera studenter att många 

föreläsningar hållit hög kvalitet. Metodövningarna var lärorika och en student påtalade särskilt att hon varit väl 

förbered för den verksamhetsförlagda utbildningen. Handledardagen var uppskattad.  

DÅLIGT: Studenterna önskade att alla föreläsare lämnat sina presentationer i förväg. Studenterna uppfattade 

basgrupperna som alldeles för stora (8 personer) och några önskade mindre grupparbeten.  Några påtalade att 

det inte alltid varit flyt i schemat med avseende på att ämnen blandats. En student önskade inte lösa fall på 

tentan. Sista dagen inför tentan med fallgenomgång kunde komprimerats. Studenterna påtalade att det inte 

kommit så mycket nytt jämfört med vad grupperna redan diskuterat. Studenterna vill inte sitta i sal utan fönster 

och var inte helt nöjda med it-stödet, bl a önskade man sig bättre datorer i biblioteket, medan moodle dock 

fungerat tillfredsställande.   

 

Planerade åtgärder: Antalet studenter per basgrupp kommer att minskas. Grupperna kommer också 
att blandas mer framöver, t e x vid metodövningar och så har redan skett. Vi kommer också att 
blanda grupperna vid fallgenomgångar så att det blir mer nytt och mindre av upprepning från 
grupparbetena.  
Sal C 308 har byggts om.  
Schemat kan dessvärre inte bli helt optimalt, då hänsyn måste tas till när föreläsarna har möjlighet att 
komma. Föreläsarna uppmanas lämna sina presentationer i förväg och majoriteten gör det.  
 

 


