
V20 SBMN20 teori

Antal respondenter: 26
Antal svar: 18

Svarsfrekvens: 69,23 %

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%)

6 (33,3%)
Instämmer helt 12 (66,7%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 18 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har förstått kursmålen 5,7 0,5



Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande   
Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

1 (5,6%)
2 (11,1%)
4 (22,2%)

10 (55,6%)
Instämmer helt 1 (5,6%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 18 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande 4,4 1,0

Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper   
Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper Antal svar
Instämmer inte alls 0 (0,0%)

1 (5,6%)
1 (5,6%)
1 (5,6%)

6 (33,3%)
Instämmer helt 9 (50,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 18 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 5,2 1,2



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 1 (5,6%)
0 (0,0%)

2 
(11,1%)

6 
(33,3%)

4 
(22,2%)

Instämmer helt
4 

(22,2%)
Ej aktuellt 1 (5,6%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 4,4 1,3

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%)
1 (5,6%)

3 
(16,7%)

8 
(44,4%)

Instämmer helt
6 

(33,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,1 0,9



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%)

2 
(11,1%)

7 
(38,9%)

Instämmer helt
9 

(50,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera att kursmålen uppnåtts 5,4 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 1 (5,6%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

3 
(16,7%)

7 
(38,9%)

Instämmer helt
7 

(38,9%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i tillräckligt utsträckning 5,0 1,2



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 (11,1%)
5 (27,8%)

Instämmer helt
11 

(61,1%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt under kursen 5,5 0,7

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%)

1 (5,6%)
1 (5,6%)

2 (11,1%)
7 (38,9%)

Instämmer helt 7 (38,9%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen 5,0 1,1



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 (5,6%)

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

2 (11,1%)
9 (50,0%)

Instämmer helt 6 (33,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 5,0 1,2

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%)

5 
(29,4%)

Instämmer helt
10 

(58,8%)

Ej aktuellt
2 

(11,8%)

Summa
17 

(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%)

2 (11,1%)
5 (27,8%)
4 (22,2%)
4 (22,2%)

Instämmer helt 2 (11,1%)
Ej aktuellt 1 (5,6%)
Summa 18 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra 3,9 1,2

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 2 (11,1%)

5 (27,8%)
3 (16,7%)
1 (5,6%)

3 (16,7%)
Instämmer helt 4 (22,2%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och lätta att hitta 3,6 1,8



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%)
1 (5,6%)

5 
(27,8%)

Instämmer helt
12 

(66,7%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag kände mig trygg i att aktivt delta i diskussioner på föreläsningar/gruppövningar 5,6 0,6

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%)

2 (11,1%)
Instämmer helt 16 (88,9%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 18 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag möttes av respekt från lärare/handledare 5,9 0,3



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%)
1 (5,6%)

Instämmer helt 17 (94,4%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 18 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag möttes av respekt från medstudenter 5,9 0,2

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

1 (5,6%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

5 (27,8%)
Instämmer helt 12 (66,7%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
18 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt 5,5 1,0



Arbetsbördan under kursen var rimlig   
Arbetsbördan under kursen var rimlig Antal svar
Instämmer inte alls 1 (5,6%)

0 (0,0%)
2 (11,1%)
0 (0,0%)

4 (22,2%)
Instämmer helt 11 (61,1%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 18 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Arbetsbördan under kursen var rimlig 5,2 1,4



Vad tycker du var det bästa med den här kursen?   
Vad tycker du var det bästa med den här kursen?
Engagerade och duktiga lärare och föreläsare.
Varma, trevliga, välkomnande lärare/kursledning! Intressanta föreläsningar! 
Färdighetsträningen, många intressanta föreläsningar, bra att bli introducerad till barnmorskeyrket
Bästa föreläsare (som va väldigt pedagogiska)  

INGELA hennes förläsningar är alltid 10 / 10 

förläsning om  mola hydatidosa+ektopisk graviditet var  väldigt väldigt bra och väldigt pedagogisk 10/10 (kommer ej ihåq förläsarens namn) 
men väldigt proffossonielt var hon och väldigt kunnig.  

Li theis lagergren ( evidencebaserad  barnmorskeri) väldigt bra förälsning (inte alls tråkigt föreläsning som man hade förväntat sig) hennes sätt 
och personlighet som gjorde det så intressent.(och att hon kan skämta).  

Verkligen en introduktion inför den fortsatta utbildningen. Bra föreläsningar och bra blandning mellan seminarium, föreläsningar, gruppuppgifter 
och individuella studier.  

Jättebra med föreläsningar. Anledningen till att jag väljer en utbildning på plats och inte en distansutbildning är att kunna interagera med 
föreläsare och kurskollegor. 

Jättebra schema med mestadels heldagar, bra för oss som pendlar. 
Några föreläsningar har varit oerhört mycket intressanta och givande med bra pedagogiskt sätt.  
Halvklass fallbeskrivningar kändes väldigt bra och mer tryggt
Bra med grupparbeten då man får en chans att lära känna varandra och får en bra förståelse genom att diskutera saker med varandra. Fallen 
var även bra då man får tänka kring om olika situationer och blir då lättare att lära sig. Var bra att vara ledig på fredagar. 
Bra föreläsningar och bra upplägg med grupparbeten och redovisningar/seminarier. 
Bra med case. Roligt att kastas rakt in i det man kommit för att lära sig mer om. 
Bra föreläsningar och bra fallövningar, främst antikonception och normal graviditet 
Att allt varit så spännande och intressant! Gruppfallen med uppföljning. 
Hannah Dahlens föreläsning var inspirerande.
Föreläsningar varvat med grupparbeten och enskilda studier. 
Väldigt relevant och intressent innehåll. Väldigt bra upplägg tycker jag, speciellt för att vara den första kursen på att en utbildning. Bra 
fördelning mellan föreläsningar, seminarium och självstudier.
Väldigt roligt. Uppskattade och lärde mig mycket av fallövningar. 
Examinationsseminarier som gav mycket värdefull kunskap, sant förberedde inför tentan på ett vis så kunskapen rotades djupt.
Lagom mycket. Kändes som en rimlig nivå och inte så stressigt som jag förmoda det kan bli framöver!

Vad tycker du främst behöver förbättras?   
Vad tycker du främst behöver förbättras?
Dålig akustik i vissa salar bidrog till ”dåliga” redovisningar.  
Föreläsningssalarna där vi gjorde falluppföljning, relevansen av vissa föreläsningar
Tenta frågor på 9 pöang bör delas upp. Svårt att avgöra hur mkt skriftligt det krävs för 9pöang.
Embryologiföreläsningen kändes svår och på en för hög nivå. Den är intressant och viktig att ha med men ligger på en nivå som inte känns 
rimlig.  
Antikonceptionsföreläsningen var bra men rörig. Mycket hopp fram och tillbaka vilket är svårt när det är ett så nytt och stort ämne. 
Jag personligt har viss svårighet att hitta ämne och material på hemsidan.  
Har alltid en känsla och ångest  att har missat nånting på instruktionenerna. 
Embryologi föreläsningen var komplicerad och hon som föreläste till oss sa att vi behövde kunna det jättenoga så alla blev väldigt skrämda tills 
att vi pratade med Ingela. 

Miljöföreläsningen kankse fokuserade lite för mycket på fiskarna i dammen som hon studerat men annars var den bra. 
Bättre upplägg på Moodle, borde finnas enklare sätt att utforma sidan. Rörigt att hitta alla uppgifter som ska göras.  

Lokalen där vi hade en del var seminarierna var jobbig då fläktarna lät högt. Annars var rummet väldigt bra för grupparbeten. 
Moodle är krångligt upplagt. Svårt att hitta det man vill och lätt att missa saker som ska göras.  
Lärosalen som är tänkt för grupparbete fungerar inte alls bra vid redovisning.
Jag tycker att Moodle är en svår plattform att hitta på och lätt att missa viktiga moment av den anledning. Vissa salar har varit svåra att vara i 
pga ljud eller dålig luft. 
Luftkonditioneringen som låter för mycket i salen för interaktivlärande. (salen med runda bord och färgglada stolar).
Instämmer med de punkterna vi tog upp måndagen 2/3. 
Kanske en genomgång av moodle i början av kursen? Svårt att hitta även för mig som tidigare använt moodle i andra utbildningar också. Ibland
stod viktig information för utformningen av ett arbete på ett ställe och ibland på ett annat (t.ex i studievägledning och ibland i kursmål). 
Upplevde det rörigt i början med alla delkurser och deras moment. Hade varit skönt med en sammanställning av alla seminarie och 
inlämningsuppgifter för att få bättre koll. 
Kändes lite hektiskt första veckorna. Svårt att få överblick på terminens (och kursens) samtliga moment och inlämningar.
Att använda ett mer inkluderande språk, så att tex hbtq+ personer inte exkluderas. 


