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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Förlossningskonst 2 

Ladokkod: 
62FK02 

Antal högskolepoäng: 
10,5 

Period (ex P1 2018): 
P1-P2 2019/2020 

Inom program alt. fristående kurs: 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
7 av 13 (54%) av de registrerade studenterna slutförde kursvärderingen. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

En student valde att inte slutföra kursen av personliga skäl. 
 
Av övriga studenter nådde 5 studenter godkänt och 7 väl godkänt. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
Studenterna är enligt kursvärderingens resultat nöjda med både undervisning, litteratur och 
examination, och har heller inte uttryckt något annat muntligen. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Loggboksinläggen som studenterna skriver varje vecka i relation till sin placering kopplas till bl.a. 
vetenskapliga artiklar som de tilldelas, eller väljer själva. 
Studenterna upplever att de fått kunskap om forskning inom området. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Studenterna upplever sig ha goda förkunskaper inför kursen, vilket borde kunna tydas som att 
kursen fungerar väl i relation till övriga kurser. Flera av studenterna upplever dock att de hade önskat 
fler veckor på förlossningen och färre inom kvinnohälsovården, för att hinna med mer än att jaga 
förlossningar. De föreslår valbara avslutande praktikveckor efter intresse eller behov. 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Kursens resurser har mestadels använts till bedömningsbesök av kontaktlärare, samt uppföljning av 
loggboksinlägg och seminarium. Kursens resurser har upplevts tillräckliga. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Studenterna är nöjda med kursen men upplever att placeringen är för kort i relation till antal 
förlossningar de förväntas delta i. De hade önskat ha tid för andra typer av patienter också. 

Eventuella förslag till förändringar 
-Förlänga förlossningsplaceringen alternativt införa valfria veckor 
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