AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD

Rutin för kursutvärdering, Bilaga 1

Dnr: 211-18

Kursrapport
Kursens namn:

Ladokkod:

Kvinno- och familjehälsa II

62KF02

Antal högskolepoäng:

Period (ex P1 2018):

10,5 hp

HT 2018

Inom program alt. fristående kurs:

Barnmorskeprogrammet, VABMO17h

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer
11/20 registrerade studenter lämnade in kursvärdering (55%) (en av dessa studenter har gjort
studieuppehåll och en är inte klar med kursen ännu vilket i verkligheten innebär 11/18 = 61%
svarsfrekvens).

Analys av:
Studenternas prestation och resultat på kursen

Betyg på hel kurs är dags dato (190110) inte registrerat i LADOK, men enligt
dokumentation av betyg på delmomenten uppnår 7 studenter Godkänt betyg och 11
studenter Väl Godkänt betyg. En student har gjort studieuppehåll. En student har en
placering (med tillhörande loggboksinlägg) kvar att göra, men är Godkänd på övriga
kursmoment.
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Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande
Det har inte skett någon traditionell undervisning, hela kursen är förlagd som VFU. Önskemål om
fler träffar för reflektion, diskussion och eventuellt föreläsningar knutna till verksamheten.
Studenterna är nöjda med kurslitteraturen, förutom att de upplevde att en del litteratur i loggboken
var ny och svår att få tag i. Examinationsformerna har till största delen upplevt som stöd för
lärandet, men skulle kunna knytas mer till arbetet inom MHV. Loggboken upplevs som för styrd i
dess nya form. Dock bra att koppla samman teori och praktik.

Hur kursen har forskningsanknutits
9/11 studenter anser att de genom kursen fått en större kunskap kring forskning inom området. De
har inte gjort några kommentarer i övrig, men de har anknutit till forskning i sina teoretiska
examinationer. PM och riktlinjer på VFU-platserna är andra exempel på forskningsanknuten kunskap
de kunnat tillgodogöra sig.

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet
Samtliga studenter är nöjda med sina förkunskaper, förutom att någon hade önskat ytterligare
undervisning kring preventivmedel, vilket tyder på att kursen fungerar väl i relation till programmets
teoretiska kurser.
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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 handledare och kontaktlärare, men någon önskar lite större
engagemang från handledare och påpekar att den som inte önskar ha student inte ska behöva ha det.

Eventuella förslag till förändringar
Se över loggboksinlägg så att de inte blir för styrande. Se över litteraturen.

Kursansvarig:

Ida Gustafsson
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