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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Kvinnors sexuella & reproduktiva hälsa 

Ladokkod: 
62KS01 

Antal högskolepoäng: 
6hp 

Period (ex P1 2018): 
P1 19/20 

Inom program alt. fristående kurs: 
Barnmorskeprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
16 av 19 registrerade studenter svarade på enkäten (=84%). 
En av de 19 registrerade studenterna har inte genomfört kursens alla moment. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

En student har på grund av personliga skäl valt att inte genomföra alla kursens 
moment. Av de övriga 18 studenterna har 16 uppnått Godkänt resultat och en student 
har uppnått Väl Godkänt resultat på kursen. En student har, när denna 
sammanställning skrivs, inte hunnit komplettera den sista uppgift som krävs för 
godkänt betyg på kursen. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
Studenterna upplever att undervisningen och litteraturen varit till stöd för deras lärande, dock 
önskade någon en föreläsning om missfall, abort och infertilitet och någon annan rekommenderade 
att föreläsningarna INTE lades samtidigt som arbetet med hemtentorna. Studenterna uppskattade 
mycket att föreläsningarna livesändes via nätet. 
 
Angående examinationsformerna svarade samtliga studenter att de stödde lärandet ”bra eller ganska 
bra”. I kommentarerna framkom att Den skriftliga inlämningsuppgiften/seminariet via Ping Pong av 
några upplevdes mycket givande, av andra stressande. Abort/missfallsseminariet ansågs givande och 
med bra upplägg. Angående hemtentorna upplevdes de stora/omfattande vilket av några ansågs 
stressande, av andra givande. Ev. var gyntentan lite väl omfattande. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Studenterna upplevde att kursen forskningsanknutits bra (68,8%), ganska bra (18,8%) eller delvis 
(12,5%). Kursen forskningsanknyts bland annat genom disputerade externa och interna föreläsare 
och genom att koppla examinationsuppgifter till kurslitteratur (böcker och artiklar) och egensökta 
vetenskapliga artiklar. Någon student påpekade särskilt i utvärderingen att det var bra artiklar 
kopplade till abort-seminariet och att det var roligt att få söka egen artikel till hemtentan. 
 
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Studenterna uppger att deras förkunskapskrav varit bra/ganska bra och att de fått förståelse för hur 
kursen passar in i utbildningen. Dock är detta utbildningens andra kurs. I kursen examineras 
akademiskt skrivande/referenshantering för att ge goda förutsättningar inför examensarbetet. 
Kursen ger också teoretisk förankring åt kommande VFU inom mödrahälsovård och gynekologisk 
vård, genom att bland annat ge kunskap om antikonception, missfall/abort/infertilitet och 
gynekologisk hälsa och ohälsa. Kursen lägger också grunden för att hållbar utveckling ska kunna 
genomsyra alla utbildningens kurser. 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Studenterna är nöjda med lärarna på kursen. Tydlig studiehandledning och snabb kommunikation. 
Studenterna är nöjda med att föreläsningarna livesänts via nätet. 
 
Denna kurs är resurskrävande, då det är stor andel externa föreläsare och bland annat två hemtentor. 
Kursen har dock omarbetats så att den innehåller färre rättningar av skriftliga uppgifter. Mycket 
resurser gick denna gång åt till att få livesändningarna att fungera. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
I det stora hela är studenterna nöjda med kursen. De tycker dock att gyn-hemtentan är för 
omfattande och att kursens struktur med föreläsningar/examinationer ev. kan förbättras. 

Eventuella förslag till förändringar 
-Kursintroduktion via Zoom kursens första dag. 
-Alla föreläsningar under kursens andra och tredje vecka, så att fjärde veckan helt kan ägnas åt hemtentorna. 
-Se över omfattning av den gynekologiska hemtentan, samt instruktionerna kring hemtentorna. 
-Klargöra hur mycket av kursens budget som bör gå till att jobba med livesändningar/distans. 

 

Kursansvarig:  
Ida Gustafsson 
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