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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa 

Ladokkod: 
62KS01 

Antal högskolepoäng: 
6 hp 

Period (ex P1 2018): 
HT 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Barnmorskeprogrammet, VABMO18h 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Alla studenter registrerade på kursen lämnade in en kursvärderingen (17/17 =100%). 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Alla utom en student är Godkända på kursen. I kursen finns 6 examinerande moment. Fyra med 
betygen U/G och två med betygen U/G/VG. 5 studenter fick VG på den ena uppgiften och 3 fick 
VG på den andra, men ingen student fick VG på båda de möjliga momenten, därför fick ingen Väl 
godkänt i kursen. Den student som ännu ej uppnått godkänt betyg deltog inte i en av 
examinationerna, men är Godkänd i övriga. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Majoriteten av studenterna ansåg att undervisningen/föreläsningarna varit till stöd för deras lärande, 
2 studenter ansåg dock att det enbart stämde delvis. Bra föreläsare. Synd att HBTQ-föreläsaren fick 
förhinder. Studenterna var också nöjda med litteraturen, men tyckte att det var mycket litteratur och 
att ett par av böckerna skulle kunna ses över. Examinationerna var varierade, lärorika och gav 
möjlighet till inlärning på ett bra sätt, men några studenter tyckte att det var för omfattande /för 
många examinationer. Någon tyckte att arbetet inför abort-seminariet var givande, men att det 
arbetet inte examinerades på ett bra sätt under seminariet. Förslag på presentation + feedback via 
Ping Pong. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Studenterna ansåg att kursen forskningsanknutits. Två stycken ansåg att detta bara stämde delvis. 
Någon påpekade att forskningsanknytningen mest märktes i inlämningsuppgifterna. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Studenterna anger att de fått en tydlig, eller ganska tydlig bild av hur kursen passar in i utbildningen 
(2 ansåg att det stämde enbart delvis), de lämnade inga vidare kommentarer. 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
En stor del av kursens resurser går till externa föreläsare, som förutom föreläsningar även hjälpt till 
att examinera. Flera planerade föreläsningar ställdes dock in denna omgång, vilket gav resurser över 
till att arbeta med digitalisering av kursen. Det är många delar att examinera i och det är svårt att få 
kursbudgeten att räcka till alla delar. Inför detta kurstillfälle minskades antalet examinationer 
(speciellt individuella) ner på grund av detta. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
En liten kurs med stort och spretigt innehåll. Studenterna tycker sammanfattningsvis att det är 
mycket litteratur och många omfattande examinationsuppgifter, men att kursen är lärorik. Bra 
föreläsningar, korta svarstider vid frågor och välplanerad kurs nämns i kursvärderingen. 

Eventuella förslag till förändringar 
Examinationerna och litteraturen bör ses över igen, utifrån studenternas kommentarer. 

 

Kursansvarig: Ida Gustafsson 
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