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Kursrapport
Kursens namn:

Ladokkod:

Antal högskolepoäng:

Period (ex P1 2018):

Kvinno- och familjehälsa II
10,5

Inom program alt. fristående kurs:

62KF02

P1-P2 2019/2020

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer
11/12 (92%) av studenterna som registrerat sig på kursen besvarade kursvärderingen.

Analys av:
Studenternas prestation och resultat på kursen

En student har ett oavklarat kursmoment och därmed ännu inte något godkänt
betyg i kursen. Denna student följer dock inte samma studietakt som övriga
studenter.
Av övriga studenter nådde 7 studenter väl godkänt betyg och övriga 4 godkänt
betyg.

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande
Alla studenter uppger att kursens undervisning, litteratur och examination har varit till stöd för deras
lärande helt eller delvis. Någon önskar att litteraturen kopplad till maktstrukturer/intersektionalitet
uppdateras. Loggboksinläggen bedömdes som givande med god variation. Seminarierna gav inte
mycket ny kunskap, dock givande diskussioner.
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Hur kursen har forskningsanknutits
Kursen har forskningsanknutits genom att studenterna varje vecka skrivit loggboksinlägg i relation
till bl.a. vetenskapliga artiklar (kurslitteratur och egensökta).
Studenterna upplever att de till i hög grad fått kunskap om forskning genom kursen.

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet
10/11 studenter uppger att de anser sig ha haft goda förkunskaper (1 student enbart delvis). Detta
tyder på att kursen fungerar väl i relation till övriga kurser. Studenterna har i muntlig utvärdering
uppgett att det är ett fungerande upplägg att läsa mycket teori innan första placeringen i
utbildningen, och sen komplettera med mer komplex kunskap innan sista terminens placeringar.

Hur kursens resurser har använts och upplevts
En betydande del av kursens budget har gått till att göra besök på studenternas VFU-platser. Resten
har använts till att följa loggboksinlägg och till seminariet. Kursens resurser har upplevts tillräckliga.

Sammanfattning och övriga kommentarer
Rörande VFU-placeringarna är alla studenterna helt eller delvis nöjda med handledarna, reflektionen
och handledarnas kunskap om kursmål mm. Detsamma gäller för kontakten med kontaktläraren.
Någon tyckte att svaren i loggboken var för korta, men det upplevdes vara lätt att få kontakt med
ansvarig lärare.
Ingen student upplevde någon form av svårighet att förena teori och praktik under placeringen.
Ett par studenter upplevde att de hade velat kunna lägga fler veckor på förlossningen i stället för
kvinnohälsovården. Någon önskade mer tid på gyn + mer teori kring klimakteriet.

Eventuella förslag till förändringar
-Se över litteratur kopplat till intersektionalitet
-Tydligare kommunicera vad studenterna kan vänta sig i form av respons på loggboksinlägg.
-Se över antal veckor på varje praktikplats.

Kursansvarig: Ida Gustafsson
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