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HT 2018

Barnmorskeprogrammet, VABMO17h

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer
11 av 19 registrerade studenter (57%) har lämnat in kursvärdering (en student har gjort
studieuppehåll, vilket i verkligheten innebär 11/18 =61% svarsfrekvens).

Analys av:
Studenternas prestation och resultat på kursen

Kursen är dags dato (190110) inte fullständigt inrapporterad i LADOK, men 9
studenter har uppnått Godkänt betyg, och 6 Väl godkänt betyg. De tre studenter som
ännu ej är inrapporterade har minst Godkänt betyg. En student har gjort
studieuppehåll under kursens gång.

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande
Inte varit någon traditionell undervisning i kursen. Studenterna upplever att det är svårt att hinna
med VFU + reflektion + examinationer samtidigt som examensarbetet finns med i bakgrunden.
7/11 svarande studenter anser att kurslitteraturen varit till stöd för lärandet (övriga 2 enbart delvis),
men kurslitteraturen till loggboken har upplevts lite svår att få tag i och någon önskar mindre mängd
engelsk litteratur. Examinationerna har stött lärandet.
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Hur kursen har forskningsanknutits
Studenterna upplever att kursen helt eller delvis ökat deras kunskap om forskning inom området,
men någon önskar få mer forskning serverad.

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet
Studenterna upplever att de hade goda förkunskaper för att klara av kursen (en student enbart
delvis), vilket tyder på att kursen fungerar väl ihop med de mer teoretiska kurserna. Saknas eventuellt
undervisning kring tvillinggraviditet/förlossning.
Hur kursens resurser har använts och upplevts
Kursens kursbudget ligger till största delen på uppföljning och examination av VFU (besök, resande,
uppföljning, loggbok, seminarium). En liten del ligger på kursplanering, fördelat på kursansvarig och
examinator. Dessa timmar går fort åt, då kursen kräver mycket administration. Då kursen går på
distans övergår restiden vid VFU-besök emellanåt den budgeterade.

Sammanfattning och övriga kommentarer
Studenterna är generellt nöjda med kontaktlärare och handledare, men några studenter anser att
handledarens kunskap kring kursdokument hade kunnat ökas och en student föreslår att referenser
tas på handledare för att minska risken för problem i samband med VFU.
Att vara ute på VFU 35 h + 5 h teori är problematiskt när handledarna går treskift med 34h/v.

Eventuella förslag till förändringar
Se över litteraturen.
Se över om examensarbeteteskursen går att förlägga så att den inte krockar för mycket med placeringarna.
Se över om det är möjligt att kvalitetssäkra handledningen ute på VFU.
Se över behovet av undervisning om tvillinggraviditet i utbildningen i stort.

Kursansvarig:

Ida Gustafsson
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