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1) Studenternas möjlighet till ansvar och delaktighet 

Barnmorskeprogrammet är upplagt som en distansutbildning med campusveckor. Det betyder att 

studenterna är på campus en eller flera dagar då det är campusvecka och att de mellan dessa veckor 
har egenstudier i hemmet. Under campusveckorna ges föreläsningar, seminarier, workshop och 
klinisk träning i syfte att ge en grundläggande förståelse för de aktuella områdena. Studenten 

fördjupar sedan sitt lärande genom egenstudier som följs upp genom examination. De teoretiska 
examinationerna sker i form av bland annat seminarium, hemtentamen och skriftliga 

inlämningsuppgifter. Reflektion som didaktisk idé genomsyrar utbildning.  
 
Examinationer i VFU kurserna sker vid bedömningssamtal tillsammans med lärare från Högskolan 

och handledare på praktikplatsen. Under VFU  gör studenterna skriftliga reflektioner utifrån 
förutbestämda teman med syfte att binda ihop teori och praktik. Detta arbetssätt har utvärderat av 

både lärare och studenter som positivt för det egna lärandet och att det gynnar studenternas 
delaktighet.  
 

Coronapandemin och de restriktioner som infördes under 2020 innebar en mer renodlad 
distansundervisning. En rapport från en muntlig studentutvärdering gjordes i slutet av VT 20 (se 
bilaga) 

 

2) Sambanden mellan programmets kurser samt mellan examensmål, 

lärandemål undervisningsformer och examinationer 

 

Studenterna utvärderar programmets innehåll, undervisningsformer, examinationer och progression 

som mestadels bra eller mycket bra. Område med förbättringspotential.  
 

 Kliniskt träningscentrum avseende både praktiskt/kliniskt arbete 

 Tidigarelägga  planeringen av VFU-platser  
 
 

 

3) Forskningsanknytning i programmet 

 
Frågan är inte besvarad av studenterna. Lärarna utvärderar forskningsanknytningen i programmet som 
god. Lektorerna och adjunkternas forskning förs in i utbildningen, kurslitteratur uppdateras årligen för 



att följa utvecklingen, examinationer och övriga kursmoment bygger på vetenskap och aktuell 
forskning.  
 

Lärare inom programmet forskar aktivt och deltar i forskningssamhället med vetenskapliga artiklar 
och konferenspresentationer.  

 
Studenterna tränas i att forskningsanknyta examinationsuppgifter genom att söka vetenskaplig 
litteratur, granska den och inkludera den i examinationer. I examensarbetet kommer detta till uttryck 

genom  ett eget arbete på magisternivå vilket ställer stora krav på studenternas vetenskapliga förmåga. 
Studenterna skriver sina uppsatser inom områden som finns inom ramen för pågående forskning på 

akademin och/eller väljer självständigt ett eget område av relevans för barnmorskeprofessionen. 

 
 

4) Programmets resurser och hur dessa har använts 

 

Resursfördelningen inom programmet avseende lärarkompetens är fördelad på tre lektorer och två 
adjunkter Antalet faktiska timmar som respektive lektor har i programmet varierar beroende på andra 
arbetsuppgifter. Varje kurs har en kursansvarig och en examinator  och examinator är alltid en 

disputerad lektor. För att säkerställa hög vetenskaplighet inom programmet tas vid behov föreläsare 
med specifik kompetens in i undervisningen. 

 

5) Programmets användbarhet och förberedelse för ett föränderligt arbetsliv 
 

 

Enligt studenternas svar i programutvärdering har utbildningen överlag förberett studenterna på ett bra 

sätt inför sin yrkesroll som barnmorska. Studenterna känner sig väl förberedda att arbeta inom 
barnmorskans ansvarområden. Studenterna skulle i hög omfattning välja att studera på Högskolan i 
Borås om det valt idag och de skulle i hög omfattning rekommendera barnmorskeutbildningen till 

andra som vill utbilda sig till barnmorska. Kontakt med verksamheten har skett genom programråd 
och handledarmöten med huvudhandledare och studenthandledare inom VFU. Dessa möten har gett 

positiv respons till barnmorskeutbildningens innehåll samt till studenternas grad av att vara 
förberedda att arbeta som barnmorska efter examen. I dialog med verksamheten utvärderas 
programmet och överlag är det en positiv utvärdering som visar på att programmet i stor utsträckning 

uppfyller de krav som verksamheten efterfrågar. Något som kan utvecklas är träning på kliniskt 
träningscentrum för att ytterligare förbereda studenterna inför den verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programutvärdering Barnmorskeutbildningen  i Borås 2020                         Bilaga 1 

 VABMO2019 

Bakgrund. HT 19 och VT 20 har inneburit organisatoriska förändringar i programmet som har 

påverkat både den teoretiska och verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Studierektor och 

programansvarig är nya i sin funktion och en av adjunkterna som medverkar i programmet deltar from 

februari i mindre utsträckning. En digitalisering av utbildningen som påbörjats under HT påskyndades 

med anledning av Corona-utbrottet och att högskolan införde sk ”gult läge” för att förhindra 

smittspridning. Coronautbrottet har också inneburit problem med VFU-platser och det har givits färre 

tillfällen till studentkontakter. Det har därför ansetts som angeläget att utifrån ett studentperspektiv 

utvärdera utbildningen och studenternas situation för att på bästa sätt kunna möta  förväntningar och 

behov inför deras fortsatta utbildning 

Metod: Enskilda  zoomsamtal med studenterna. Av 17 studenter medverkar 16. En student avböjer 

samtal pga arbetssituation. Samtalen utförs av programansvarig under v.23, 2020. 

Resultat: 

Av de 16 studenterna har 13 utbildningstjänst/ lönebidrag. Två av dem har fått bidrag from HT20. Tre 

har utbildningstjänst inom primärvården och de resterande inom slutenvården. 

Två av studenterna har inte fått  sin förlossnings-placering på NÄL under VT. Detta har löst genom 

att de gått två perioder på BMM istället. Studenterna är nöjda med att det gått att ordna på detta sätt 

även om upplägget inte varit optimalt. De upplever att de saknar erfarenheten  från förlossningen för 

att kunna relatera till examinationer i kursen ”Professionellt förhållningssätt och komplicerat 

barnafödande”. De kommer också att göra sina gyn-placering under sommaruppehållet  och frågan 

kvarstår inför hur deras VFU- ska se ut till hösten. Tack vara deras utbildningstjänst har det varit 

möjligt för studenterna att vara flexibla på detta sätt. 

Med anledning av Corona-situationen har flera sjukhus dragit ner sina VFU-platser vilket gör att 

studenterna får  mycket sent besked om var de ska vara vilket de alla upplever besvärande för 

planering av bostad, familjesituation mm. 

Den teoretiska delen av utbildningen bedöms som mycket bra. Studenterna är nöjda över att 

föreläsningar och seminarier har varit möjliga att delta i via Zoom. 

Tre av studenterna tar särskilt upp vårt teoretiska perspektiv där de existentiella aspekterna på 

barnafödande betonas. Personlig utveckling och egna värderingars värde i det professionella 

förhållningssättet. Hemtentamina som ingår i NB och PFKB  upplevs relevant och med bra uppgifter 

för inlärning. 

Det samtliga studenter betonar är värdet av att träffa sina studiekamrater men fördelarna med 

distansundervisning överväger. 

Sammanfattning 

Trots en organisatoriskt  ansträngd situation är studenterna så här långt nöjda med sin utbildning. 

Problemen som uppstått i samband med coronautbrottet har gått att lösa på ett tillfredsställande sätt. 

Förbättringsområde; att kunna tidigarelägga VFU-planeringen skulle underlätta för både studenter, 

verksamhet och lärare. 

Åsa Larsson 

Programansvarig 
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