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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Examensarbete Sexuell och reproduktiv hälsa 

Ladokkod: 
62BX02 

Antal högskolepoäng: 
15 

Period (ex P1 2018): 
P1 2018 – P4 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Barnmorskeprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Kursutvärderingen består av att studenterna ombads fylla i två olika utvärderingar, en allmän 
inriktning (1) och en specifikt (2) för kurser i examensarbete. 
 
På den första (1) var svarsfrekvensen 8 av 15 och på den andra (2) var svarsfrekvensen 6 av 15. Av 
dessa 15 har en student avbrott från studierna. Svarsfrekvensen blir ca 50 %. Några av studenterna 
har lämnat enstaka kommentarer i anslutning till de fasta frågorna.  
 
Inga omregistreringar finns på kursen.  
 
 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Examensarbetet genfördes i par, där 14 studenter påbörjade kursen och alla avslutade 
kursen med godkända resultat. 8 studenter fick Godkänt och 6 studenter fick Väl 
Godkänt.  
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Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Kursens undervisning består av handledning, i grupp och par, som pågår under ett års tid enligt 
planering i studiehandledningen. Uppsatsen skrivs i par som tillsammans planerar och genomför 
handledning tillsammans med utsedd handledare. Slutseminarium med opponentskap sker en till två 
veckor innan kursens slut. Examination sker vid kursen slut. För att handledningen skall fungera 
optimalt krävs att det finns en tydlig kommunikation mellan handledare och student avseende 
förväntningar, tid för inlämning inför handledning och tid tills respons och handledning kan ges.  
 
Studenterna uppger att kursen har utvecklat deras kritiska och vetenskapliga tänkande på ett 
tillfredställande sätt. Studenterna har också fördjupat sin förståelse för forskning. Studenterna 
upplever sig ha måttliga till goda förkunskaper vad gäller vetenskaplig teori och metod, 
informationssökning och källkritik samt akademiskt skrivande. 
 
 
 
 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen forskningsanknyts i relation till respektive students uppsatsområde och syfte med uppsatsen. 
Dessutom används vetenskaplig litteratur genom hela kursen för att studenten skall ha möjlighet att 
på ett vetenskapligt sätt genomföra sin uppsats. Studenten förhåller sig till aktuell forskning inom 
respektive område och bidrar också genom uppsatsens resultat och kliniska implikationer till 
forskningsanknytningen.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen påbörjas under första terminen och avslutas under den tredje. Handledning sker enligt 
planering under ett års tid. Kursen knyter an till övriga kurser i programmet, men särskilt knyter den 
an till Profession, teori och metod där undervisning och examination kring vetenskaplig teori och 
metod är förlagd. Fördjupning och progression inom området sexuell och reproduktiv hälsa sker 
genom hela utbildningen, där examensarbetet kan ses som den del som avslutar fördjupning och 
progression. 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Kursens resurser i form av personella resurser har använt väl. Tre lektorer ansvar för handledning 
och examination av samtliga uppsatser. Kursens budget, dvs. totalt antal timmar som finns till 
förfogande för handledning och examination har använts och det upplevs fungera bra.  
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Sammanfattning och övriga kommentarer 
Sammanfattningsvis visar kursutvärderingen att kursen som helhet fungerar väl. Samtliga studenter 
har godkänt resultat på kursen.  

Eventuella förslag till förändringar 
Se över hur kursens placering kan optimeras i relation till att möjliggöra optimala studier och handledning för 
studenterna. Kursen är upplag i block under ett års tid vilket kan ses över för att underlätta studenternas 
lärande.  
 
Se över hur vi kan stödja studenterna så att de upplever sig ha goda förkunskaper och känner sig väl 
förberedda i vad gäller vetenskaplig teori och metod, informationssökning och källkritik samt 
akademiskt skrivande. 
 
 
 

Kursansvarig:  
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