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Kursens namn: Det normala barnafödandet 9 Hp 

Inom program Obligatorisk teoretisk kurs inom Barnmorskeprogrammet 

Kursansvarig: Elisabeth Jangsten 

Kurstid:  HT 2013 V. 42-47  

 

Sammanfattning av 
kursens 
examinationsresultat 

Totalt var 22 studenter inskrivna.                                                                             
Vid den individuella salstentamen i Obstetrik skrev 21 studenter vid 
första tentamenstillfället och alla fick godkänt eller väl godkänt resultat. 
En student skrev tentamen vid 2:a tentamenstillfället och fick godkänt 
resultat. På hemtentamen i neonatologi lämnade alla in före deadline och 
alla studenter fick godkänt eller väl godkänt resultat. 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  

- studenter 
- medverk. lärare 
- praxisföreträdare 
- adm. personal 

Totalt svarade 15 (68 %) studenter på kursutvärderingen och dessa 
bedömde kursen bra/mycket bra. De är mycket nöjda med 
föreläsningarna och att dessa underlättat inlärningen. De ansåg att 
hänvisning till litteraturen varit adekvat och ökat kunskapen tillsammans 
med föreläsningarna.                                                                              
Den praktiska träningen anser studenterna är viktigt och önskar fler 
tillfällen att träna. 

Beskrivning av hur och 
för vilka 
delaktighetskravet 
tillgodosetts 

Kontakt har skett både på grupp – och individnivå via webportalen 
PINGPONG.                                                                                             
Vid kursintroduktion har funnits tillfälle för synpunkter och frågor.       
Obligatorisk närvaro vid färdighetsträning, seminarier och salstentamen   

Modifierad distansutbildning innebär liten tid på campus och mycket 
självstudier. Detta uppfattas positivt av en del studenter medan andra 
studenter önskar mer tid på campustillfällen                                          

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  

- mål,  
- innehåll, 
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av 

kursen 

Mer praktisk träning  

Studenterna önskar att undervisningsmaterialet läggs ut tidigare 

Bättre framförhållning med schema 

Studenterna ansåg att hemtentamen är bra men att frågorna var för lätta 
och bör formuleras annorlunda. 

Mer studieuppgifter om barnmorskans stöd i det normala 
förlossningsförloppet 

För lite om amning 

Studenter upplever att det är för få tillfällen med föreläsningar på nätet i 
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realtid eller inspelade föreläsningar. De önskar fler föreläsningstillfällen  
med nätuppkoppling via adobe connect. 

Övrigt Visst klagomål framkom på att det tog tid att få den tekniska 
utrustningen att fungera.  

Studenterna anser att föreläsningen i barnmorskans arbete med gravida 
på MVC bör fokusera mer på vad barnmorskan gör för att vara 
förberedda för VFU. Inte så mycket historik.  

Studenterna ansåg att barnmorskan från kliniken hade en negativ 
inställning och var kritisk vilket skapade en dålig stämning i gruppen.  

Föreläsningen i anestesi var inte inriktad mot förlossningssmärta utan 
mer ur perspektivet narkossjuksköterska                                                                                                                                                                                         
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