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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa  

Ladokkod: 
62BX02 

Antal högskolepoäng: 
15 hp 

Period (ex P1 2018): 
P1-P4 2017/2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Barnmorskeprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Antal studenter som är registrerade på kursen är 19 stycken. Av dessa har 3 svarat på kursutvärdering 
– grundfrågor och 4 har svarat på kursutvärdering avseende examensarbete, vilket är 16 respektive 
21 %.  

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Fem studenter har fått väl godkänt och åtta studenter har fått godkänt, vilket totalt är 13 studenter av 
20 som har examinerat till dags dato då kursrapporten skrivs. Sju studenter är under examination och 
examineras med godkänt resultat inom kort.  

 

Genomströmningen i kursen är god vilket innebär att samtliga studenter som registrerat sig på 
kursen inom kort examineras med godkänt resultat. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Kursens innehåll fokuserar på vetenskapligt förhållningsätt, planera och genomföra samt granska ett 
vetenskapligt arbete. Undervisningsformer har varit handledning med utsedd handledare, enskilt eller 
i grupp tillsammans med andra studenter.  
 
Sammantaget visar kursutvärderingen att innehåll, undervisning och examinationer delvis eller 
ganska bra har varit ett stöd för studentens lärande. I denna kurs avses innehåll, undervisning och 
examination handledning och examination av examensarbetet och tillhörande opponentskap. 
Kursens innehåll och examinationer bedöms vara relevant för kursens lärandemål. Däremot varierar 
hur lärarna varit ett stöd i kursen – här åsyftas handledningen enskilt eller i grupp. Här bedöms 
lärarna varit till inget stöd alls till mycket gott stöd, likande bedömning görs vad gäller 
undervisningsformernas relevans för kursens lärandemål.  
 
Förkunskaperna vad gäller informationssökning och källkritik bedöms som goda. Förkunskaper i 
vetenskaplig metod och akademiskt skrivande är av skiftande karaktär; från dåliga till tillräckliga och 
bedöms vara tillräckliga  Kursen har helt eller delvis gett ökad förståelse för forskning.  
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Kursen har gett ganska bra eller bra kunskap om forskning inom kunskapsområdet, samt utvecklat 
studentens vetenskapliga förhållningssätt och kritiska tänkande på ett acceptabelt sätt.  
 
Det föreligger en delvis otydlig bild av hur kursen passar in i utbildningen, där information om 
examensarbetet kan förbättras inför kursen och under kursens gång. Otydligt vad gäller 
inlämningsdatum och tillvägagångssätt vid inlämning.  

 

Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen har forskningsanknutits genom handledning, där vetenskaplig litteratur passande för 
examensarbetet karaktär och innehåll har valts i samråd med handledaren. Studenterna har också 
genomfört enskilda sökningar av vetenskaplig litteratur för att forskningsankyta examensarbetet.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen har fungerat ganska bra i relation till övriga kurser.  
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Kursens resursers har använts på följande sätt;  
Total kursbudget är 378 h (beräknad på 22 studenter) 
Handledning – 250 h 
Examination – 80 h 
Kursansvar – 15 hp 
 
Totalt har 335 h använts i kursen.  
 
Handledning och examination har fördelats jämnt bland de lektorer som har kompetens att handleda 
och examinera inom sexuell och reproduktiv hälsa.  
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Sammanfattningsvis är det svårt att dra några slutsatser från kursutvärderingen då underlaget i den 
skriftliga endast omfattar knapp ¼ del av samtliga studenter.  
 
Det underlag som ändå finns tillsammans med muntliga kommentarer från enskilda studenter visar 
att kursen är bra men det finns har utvecklingspotential vad gäller stöd för studentens lärande 
avseende handledning och examination. 
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Eventuella förslag till förändringar 
Utifrån föreliggande kursrapport förtydligas information till studenterna avseende struktur och 
tillvägagångssätt för inlämning och de steg som studenterna skall följa.  
 
Dessutom görs en översyn över handledning och examination avseende att de träffar som finns 
planerade för handledare och examinatorer förtydligas.  

 

Kursansvarig:  
Lina Palmér  
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