
V19 SBMS16 Teori

Antal respondenter: 23
Antal svar: 13

Svarsfrekvens: 56,52 %

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%)

2 (15,4%)
Instämmer helt 11 (84,6%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har förstått kursmålen 5,8 0,4



Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande   
Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande Antal svar
Instämmer inte alls 1 (7,7%)

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

4 (30,8%)
1 (7,7%)

Instämmer helt 7 (53,8%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande 4,9 1,5

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%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)

Instämmer helt 12 (92,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 5,8 0,6



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
3 

(23,1%)
0 (0,0%)
1 (7,7%)
1 (7,7%)

6 
(46,2%)

Instämmer helt
2 

(15,4%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 4,0 1,9

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%)

2 
(15,4%)

4 
(30,8%)

Instämmer helt
7 

(53,8%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,4 0,8



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 (7,7%)

4 
(30,8%)

Instämmer helt
8 

(61,5%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
13 

(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%)
0 (0,0%)
1 (7,7%)

3 
(23,1%)

6 
(46,2%)

Instämmer helt
3 

(23,1%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i tillräckligt utsträckning 4,8 0,9



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

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

2 (15,4%)
5 (38,5%)

Instämmer helt 6 (46,2%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt under kursen 5,3 0,8

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%)

2 (15,4%)
5 (38,5%)

Instämmer helt 6 (46,2%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen 5,3 0,8



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 1 (7,7%)

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

3 (23,1%)
2 (15,4%)

Instämmer helt 4 (30,8%)
Ej aktuellt 3 (23,1%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 4,7 1,6

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%)
0 (0,0%)

4 
(30,8%)

Instämmer helt
8 

(61,5%)
Ej aktuellt 1 (7,7%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen 5,7 0,5



Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra   
Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

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

4 (30,8%)
3 (23,1%)

Instämmer helt 6 (46,2%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra 5,2 0,9

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%)

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

2 (15,4%)

Instämmer helt
11 

(84,6%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och lätta att hitta 5,8 0,4



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%)

2 
(15,4%)

Instämmer helt
11 

(84,6%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag kände mig trygg i att aktivt delta i diskussioner på föreläsningar/gruppövningar 5,8 0,4

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%)
0 (0,0%)

Instämmer helt 13 (100,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag möttes av respekt från lärare/handledare 6,0 0,0



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%)

2 (15,4%)
Instämmer helt 11 (84,6%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag möttes av respekt från medstudenter 5,8 0,4

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

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

2 (15,4%)
6 (46,2%)

Instämmer helt 5 (38,5%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
13 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt 5,2 0,7



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

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

3 (23,1%)
6 (46,2%)

Instämmer helt 4 (30,8%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Arbetsbördan under kursen var rimlig 5,1 0,8

Föreläsningen om föräldrautbildning var bra   
Föreläsningen om föräldrautbildning var bra Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (7,7%)

2 (15,4%)
Instämmer helt 8 (61,5%)
Ej aktuellt 2 (15,4%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Föreläsningen om föräldrautbildning var bra 5,6 0,7



Föreläsningen ”Föda utan rädsla” var bra   
Föreläsningen ”Föda utan rädsla” var bra Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

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

2 (15,4%)
Instämmer helt 10 (76,9%)
Ej aktuellt 1 (7,7%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Föreläsningen ”Föda utan rädsla” var bra 5,8 0,4

Föreläsningen ”Stöd och care for caregivers” var bra   
Föreläsningen ”Stöd och care for caregivers” var bra Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

0 (0,0%)
1 (7,7%)
1 (7,7%)
1 (7,7%)

Instämmer helt 9 (69,2%)
Ej aktuellt 1 (7,7%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Föreläsningen ”Stöd och care for caregivers” var bra 5,5 1,0



Seminarium ”Samtal i praktiken” var bra   
Seminarium ”Samtal i praktiken” var bra Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

1 (7,7%)
0 (0,0%)
1 (7,7%)

3 (23,1%)
Instämmer helt 5 (38,5%)
Ej aktuellt 3 (23,1%)
Summa 13 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Seminarium ”Samtal i praktiken” var bra 5,1 1,3

Vad var styrkorna i den här kursen?   
Vad var styrkorna i den här kursen?
Bra upplägg inför tentastudier. Hade bra med tid för att läsa, luftigt schema veckan då tentamen skulle skrivas, uppskattat!. Fallseminarium är 
superbra lärande!! Kul och lärorikt att studera på det sättet med stöd av lärare och öppna diskussioner. 
Så många intressanta föreläsningar! Gick på alla och det gav mig otroligt mycket. Hade möjligen önskat att  fokuserat mer på 
preeklampsi, särskilt eftersom  och  hade sina om immunisering och infektioner. 
Den här kursen, till skillnad från förra kursen i Obstetrik, gav tid till egenstudier, vilket gör att jag känner att jag kunnat plugga och faktiskt lära 
mig kursinnehållet, inte bara hetsa för att precis på en hårsmån klara av tentan. 
Väldigt bra med de mer handgripliga föreläsningarna, med föda utan rädsla och rebozo.
Många bra föreläsningar och intressanta ämnen. Ganska bra tid att plugga på. 
Mycket bra föreläsare som var väl förbereda och höll föreläsningar som var tydliga och intressanta. 
Fanns luft i schemat vilket gjorde det möjligt att läsa in sig bättre (fördjupad kunskap) på de olika delområdena. 
Många bra föreläsare.

Vad tycker du behöver förbättras?   
Vad tycker du behöver förbättras?
En enskild föreläsning om postpartum-besvär som endometrit, mastit, svår amning etc.  
Det hade inte behövts två seminarium om komplicerad obstetrik, ett hade räckt. Det blev lite väl mycket och jag kände mig nästan lite mer 
förvirrad efteråt då en del case var liknande och vi snurrade runt på alla.  
Sen är jag inte ett superfan av fallösningsmodellen när det kommer till tentorna. Det blir så himla mycket och så oöverskådligt. Man vill ju visa 
allt man kan och det gör att det lätt bli rörigt. Sen är det väldigt svårt att simulera situationer ”på pappret”, det blir spekulativt. Hellre kortare case
som är mer specifika, eller som på läkarprogrammet då fallet utvecklas allt eftersom.
Tentorna bör komma in i år 2019 och skrivas på dator... det blir onödigt stressigt och rörigt , man vill kanske byta plats på text man skrivit men 
det går inte och resultatet blir svårläst och rörigt. 
Det hade varit önskvärt att delkursen om antikonception och familjeplanering hade varit i samband med praktiken i mödravård
/ungdomsmottagning. 
Kändes helt fel att läsa om antikonception under denna kurs, hade passat bättre och varit mer motiverande inför MVC VFU till hösten. Vi skulle 
ha behövt denna tid till att få träna mera på sätesförlossningar, instrumentella förlossningar och suturering istället!  
Motiverande samtal var trevligt, men vi har ju alla haft det under ssk utbildningen och denna tid kunde använts till annat.




