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Kursfakta 

Kursens namn: Introduktion till reproduktiv, 

perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet 

och familjeplanering  
 

Kurskod SBMT10 

Hemsida: https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1738 

Kursansvarig: Eva K persson Antal poäng 9 hp 

Antal studenter 25 Startdatum 2018.01.15 Slutdatum: 2018.02.23 

Antal studenter som 

klarat ordinarie examinationer 
(ange examinationsformer): 
Provmoment 1501 och 1505: 
Muntlig gruppuppgift, muntlig 
framställning individuellt och i 
grupp vid 
Seminarium, 25 G,  
1502. Skriftlig och muntlig 
gruppuppgift, muntlig 
framställning individuellt och i 
grupp. 25 G 
1503 Individuell skriftlig 
salstentamen (graviditet): 21G              
1504 Individuell skriftlig 
salstentamen (antikonception): 
25 G 
 

Klarat på andra tillfället 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               4G 

svarat på  
kursvärderingen: 13 
  

Utvärdering  

Beskrivning av kursens upplägg: Kursen består av fem teman; Barnmorskans profession, 
Gynekologisk hälsa och ohälsa, Graviditet, hälsoövervakning och föräldraskap, Antikonception, 
samlevnad och sexualitet samt Kvinnors livsvillkor. Det ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, 
workshops och övningar på Practicum.  
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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 (5,6) samt använt dem i sitt lärande (4,6). De ansåg 
överlag att kursen byggde vidare på deras tidigare kunskaper (5,0). Vidare ansåg de att de fått god 
återkoppling under kursens gång på om de var på väg att uppnå kursmålen (4,2) och att kursens 
läraktiviteter också gett denna återkoppling (4,8).  
Examinationsmomenten fokuserade på att kursmålen skulle uppnås (5,2) och det hade till stor del 
getts möjlighet att träna på kursens färdighetsmål (4,4). 
Studenterna ansåg också att de utvecklat sitt professionella förhållningssätt (4,8) och sitt kritiska 
tänkande (4,8) under kursen samt blivit bättre på att ta ansvar för sin kunskapsutveckling (5,2).  
Kursledningen hade i hög grad lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen (5,1). 
Den fysiska arbetsmiljön var tillfredsställande (4,2). Schema och instruktioner var ibland inte helt lätta 
att hitta (3,6). Det kändes tryggt att delta i diskussioner (5,3) och de möttes i hög grad av respekt från 
lärarna (5,8) och medstudenter (5,6). Arbetsbelastningen upplevdes rimlig (4,7). 
 
Vad fungerade bra/dåligt: 

Bra: Fria kommentarer uttryckte att det var en väldigt bra introduktionskurs som gav en bra grund att 

stå på inför första VFU'n och fortsatta kurser! Kursen upplevdes vara inspirerande och ha ett 

intressant innehåll med  direkt koppling till yrket. Bra blandning mellan egna studier och studier 

gemensamt i grupp. Bra kvalitet på föreläsningarna. 

Det upplevdes som positivt med en handledardag inför praktiken. Studenterna menade att de hade 

lärt mig mycket och att det var positivt med blandat teori med praktiska moment vilket kändes 

relevant för det framtida yrke som barnmorska. 

Dåligt/ Förbättringar: Bland det som kunde förbättras fanns gruppuppdelningen från början samt lite 
oreda om var schemat kunde hittas på nätet. Kursledningen är medveten om detta men det berodde 
på att ett nytt system för schemat hade införts och detta fungerade inte optimalt. Sannolikt p.g.a. 
ovana. Mer tid efterlystes till några av föreläsningarna som upplevdes som komprimerade medan en 
del föreläsningar kanske kunde haft lite kortare tid. Detta har kursledningen försökt beakta.  
 
  
 
 

Planerade åtgärder: Vi kommer att ha ett annat sätt att dela upp grupperna i början. Vi kommer att 
omfördela tiden mellan olika föreläsare för om möjligt få problemet med komprimerade föreläsningar 
att försvinna.  

 


