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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Examensarbete med inriktning mot 
distriktssköterskans arbete   

Ladokkod: 

62DX01 HT18-1 

Antal högskolepoäng: 

15 hp GDIST17h 

15 hp VDIST16h 

Period (ex P1 2018): 

P1,P2 ht 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
 
 Deltagare 
17(43) ( 39%) 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

VDIST = halvfart totalt 7 

1 VG 
4 G 
2 pågår 

GDIST = Helfart totalt 34 

11 VG 
22  G 
2 pågår 
Resultat på kurs (helfart och halvfart) 

Betyg Antal % av träffar % av avklarade 
VG 12 29% 32% 
G 26 62% 68% 

 
Summa studenter med betyg   38 90% 
Summa studenter utan betyg   4 10% 
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Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 

Handledningen av examensarbetet har av studenterna uppfattats, från stämmer delvis till stämmer 
helt. Flertalet svarade att det stämmer helt.  

Kursen har utvecklat det kritiska tänkandet uppfattar mer än hälften av studenterna att det stämmer 
ganska bra 

Likaså uppfattades förkunskaperna i informationssökning och källkritik, vetenskaplig metod och 
akademiskt skrivande stämma ganska bra av det stora flertalet.  

Handledningen har uppfattats ge tillräckligt stöd och uppfattas stämma helt av de flesta (59 %). 

Informationen inför kursstart samt information under kursens gång uppfattades stämma delvis upp 
till stämmer helt.  

Kursens innehåll och upplägg stämmer helt med kursplanen uppfattas av studenterna stämma ganska 
bra och stämmer helt (53 %).  

 

 

Hur kursen har forskningsanknutits 

Studenterna uppfattade att de fått ökad kunskap om forskning. Denna uppfattning stämmer delvis 
upp till stämmer helt. Tyngdpunkt av svaren är svarsalternativet stämmer helt 

Utvecklat det vetenskapliga förhållningssättet och fått ökad förståelse svarade flertalet stämmer 
ganska bra (59 %).  

 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 

En sammantagen bild över svaren från utvärderingen visar att examenskursen visar på en 
progression av utbildningen och är en bra slutkurs av programmet.  

 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 Kursen budgeterades för 39 studenter = 675 timmar 

43 studenter har fått handledning innebär ett utfall av utförd tid på = 725 timmar 

Studenterna skriver sitt examensarbete i par och detta har gjorts av 21 studentpar.  En uppsats har 
skrivits fram av ensam student 
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Sammanfattning och övriga kommentarer 
Upplevelsen är att studenterna har fått 

• fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av det vårdvetenskapliga fältet 
• ökad förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och dra slutsatser ur vetenskaplig 
• litteratur 
• förmåga att tillämpa en vetenskaplig metod och genom detta bidra till kunskapsbildningen 

inom vårdvetenskap på empirisk nivå 
• förmåga att skriftligt och muntligt presentera, argumentera kring och kritiskt granska ett 

vetenskapligt arbete 

Eventuella förslag till förändringar 
 

Utveckling av undervisning avseende metodkunskap för att utföra litteraturstudier 

 

Kursansvarig:  

2019-02-25  

Lise-Lotte Jonasson 
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