
V20 SBMP22 teori

Antal respondenter: 27
Antal svar: 15

Svarsfrekvens: 55,56 %

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%)
1 (6,7%)

Instämmer helt 14 (93,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har förstått kursmålen 5,9 0,3



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%)

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

4 (26,7%)
5 (33,3%)

Instämmer helt 6 (40,0%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande 5,1 0,8

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 (7,1%)

7 (50,0%)
Instämmer helt 6 (42,9%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 14 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 5,4 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 0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

2 
(13,3%)

Instämmer helt
13 

(86,7%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,9 0,4

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%)
0 (0,0%)

4 
(28,6%)

Instämmer helt
10 

(71,4%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
14 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,7 0,5



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 (7,1%)

3 
(21,4%)

Instämmer helt
10 

(71,4%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
14 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera att kursmålen uppnåtts 5,6 0,6

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 (6,7%)
1 (6,7%)

4 
(26,7%)

Instämmer helt
5 

(33,3%)

Ej aktuellt
4 

(26,7%)

Summa
15 

(100,0%)

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



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 (13,3%)
5 (33,3%)

Instämmer helt 8 (53,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt under kursen 5,4 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%)

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

3 (20,0%)
5 (33,3%)

Instämmer helt 7 (46,7%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
15 

(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 0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (6,7%)

4 (26,7%)
Instämmer helt 8 (53,3%)
Ej aktuellt 2 (13,3%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 5,5 0,7

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%)
1 (6,7%)

4 
(26,7%)

Instämmer helt
6 

(40,0%)

Ej aktuellt
4 

(26,7%)

Summa
15 

(100,0%)

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



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

3 (20,0%)
2 (13,3%)
3 (20,0%)
5 (33,3%)

Instämmer helt 1 (6,7%)
Ej aktuellt 1 (6,7%)
Summa 15 (100,0%)

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

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%)
1 (6,7%)

2 (13,3%)
5 (33,3%)

Instämmer helt 7 (46,7%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och lätta att hitta 5,2 0,9



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 1 (6,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (6,7%)

3 
(20,0%)

Instämmer helt
10 

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

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag kände mig trygg i att aktivt delta i diskussioner på föreläsningar/gruppövningar 5,3 1,3

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%)
1 (6,7%)

Instämmer helt 14 (93,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 15 (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%)

2 (13,3%)
Instämmer helt 13 (86,7%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag möttes av respekt från medstudenter 5,9 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%)

2 (13,3%)
1 (6,7%)

3 (20,0%)
1 (6,7%)

Instämmer helt 8 (53,3%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)

Summa
15 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt 4,8 1,5



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

2 (13,3%)
1 (6,7%)

5 (33,3%)
3 (20,0%)

Instämmer helt 4 (26,7%)
Ej aktuellt 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

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

Vad tycker du var det bästa med den här kursen?   
Vad tycker du var det bästa med den här kursen?
Fina föreläsningar! 
Att det var mycket egenansvar
Snabb feedback och feedback från andra studenter var också kul! 
Kursen gav mig mycket kunskap på kort tid. Bra fördelning av skriftliga, muntliga och granskande uppgifter. 
Relevanta ämnen. 
Bra upplägg med olika moment, fick en djup förståelse för de olika ämnena eftersom man återkom till dom alla under examinationen. 
Kursansvarig är tydlig, kompetent och trevlig, gjorde det enkelt att utföra kursen digitalt vilket är tacksamt.  
Kul med kollegial granskning.  
Bästa och mest relevanta föreläsningen var gynekologisk hälsa och ohälsa. 
Diskussionerna. Zoom har fungerat väldigt bra. Toppen att kunna använda vid grupparbete också.
Jag tyckte mycket om innebörden av kursen , ämnen vi gick igenom samt min VFU placering på Bm mottagning samt abortmottagning. 
Det har varit givande och lärorikt, fast undervisningar och examinationerna gjordes via distans p.g.a situationen.  
Väldigt brett innehåll och jag kände ändå att jag lärde mig ganska mycket om mycket. Väldigt intressant. 
Jättebra sätt att få lära sig så mycket som möjligt om de olika ämnena. 
Det var bra att det ändå fungerade så pass bra fast att alla studier bedrevs via ZOOM. 
Att vi fick redskap som lade en grund och intresse för framtiden. 
Var ett bra pedagogiskt upplägg av de olika examinationerna. 



Vad tycker du främst behöver förbättras?   
Vad tycker du främst behöver förbättras?
Jag tycker att det var för stora uppgifter på kort tid. Jag satt nästan varje vardag från morgonen-midnatt för att hinna med att skriva dessa 
uppgifter. Så jag tyckte att det var lite för stor belastning och det blev lite för mycket för att kunna må bra samtidigt. Sista veckan med 
gruppuppgiften var mycket bättre där man fick mer tid att hinna.
Det är vissa instruktioner angående uppgifterna som förväntades vara med på bedömningen men som inte framgick så tydligt i studieguiden. 
I nuläget var Coronsituationen det mest negativa, ffa vad gällde föreläsningar hemifrån. Föreläsningarna var visserligen väldigt bra överlag, 
men det hade varit så mycket roligare att få träffas "live" (men det är ju lite sekundärt kanske att nämna detta i nuläget med tanke på 
omständigheterna).  

Kanske kunde vara rimligt att korta ner de skriftliga uppgifterna en aning? De kändes väldigt omfattande. 
Omfattande arbeten, kanske något kortare vore ok.  
Föreläsning med läkare tenderar bli för medicinsk, vi barnmorskor behöver inte veta exakt alla små detaljer i hur läkarna arbetar/diagnostiserar
/behandlar och vilka genuppsättningar som är patologiska osv. Då tappar man barnmorskeperspektivet direkt. 

Belastningen är hög. 
Själv önskade lite färre forskningsarbete och mer fokus på själva ämnet på ett annat sätt än vetenskapligt litteraturforskning.  
Kortare föreläsningar när det är via zoom helst. Viktigt med pauser för fokuset är svårare när man sitter ensam och tittar hemifrån. 
Jag var väldigt stressad då det var många olika uppgifter som skulle lämnas in samtidigt. Kändes som att det var en hög arbetsbelastning 
under ett fåtal dagar. 
Tyckte det var en bra arbetsfördelning, lärorikt och kan inte redogöra för något som behöver förbättras. 
Saknade lite föreläsning om prolaps. 


