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Kursens namn: 
 

Rapporten bygger på 17 st kursvärderingar (n=48).  
Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsa, 
15 hp.   

 
Inom program 
/fristående: 

Distriktssköterskeprogrammet + fristående kurs 

 
Kursansvarig: 
 

Lise-Lott Berg och Maria Lundvall  

 
Kurstid:  
(ex: V34 – V44 Ht05) 

VT 2014 v. 04- v 23   

 
 
 
 
Sammanfattning av 
kursens 
examinationsresultat 
 

 
Enstaka ej godkända tentamen. Enstaka studenter har 
kompletterat temainlägg.    
 
.    

Sammanfattning av 
kursvärdering från  

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

Kursens mål uppfyllda? Instämmer helt 76,5%, delvis 23,5%.  
 
Som helhet tillförde mig kursen mycket ny kunskap : 94,1%, en 
del ny kunskap 5,9%.  
 
Kurslitteraturen: Mycket givande 82,4%, ganska givande 17,6 %  
 
Kursmaterial på pingpong: Mycket givande; 70,6 %, ganska 
givande 29,4%. Bra material, bra föreläsningar och bra filmer.     
 
Föreläsningar: Mkt givande: 64,7%, ganska givande 35,3%, 
överlag hög kvalitet på undervisnigen.  
 
Uppgifter: Mycket givande 64,7 % ganska givande 35,3%, 
Alla uppgifter har varit bra och lärorika.   Krävande men ökat min 
kunskap. Omfattande!  
 
VFU uppgift : mkt givande 76,5 %, ganska givande 17,6 %.  
Intressant att ta del av andras erfarenheter.   
  
Kontaktbesöket/telefonsamtalet vid VFU : - mkt givande 47,1%, 
ganska givande 52,9%.  
 
Kursens tentamina: Mycket givande 88,2, mindre givande 11,8. 
Lärorik!  
 
Kursens studiebesök: Mycket givande 31,3%, ganska givande 
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68,8%,    
 
 

 
Beskrivning av hur och 
för vilka 
delaktighetskravet 
tillgodosetts 
 

Skriftlig kursvärdering Ping Pong  (4veckor).   
   

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  

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

kursen 
 

Inför varje kurs aktualiseras litteratur och artiklar.   
Ev fler filmade föreläsningar.  
 

 
Övrigt 
 

Vår ambition är att fördela arbetsbördan jämt under kursens gång.  

 
 
Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också aktivt ges till berörda parter: 
Kursansvarig ansvarar för återföring till studenterna i utvärderad kurs och för att 
utvärderingsresultatet delges berörda som deltar nästa gång kursen ges. I kursansvaret ingår 
också att aktivt medverka till att göra alla berörda (lärare, administrativ personal, studenter 
och eventuella verksamhetsföreträdare) delaktiga i planeringen av den kurs de berörs av. 
 
Kursrapporten är offentlig handling och skall arkiveras enligt gällande regler*, insamlat 
material är arbetsmaterial och behöver inte arkiveras, dock med undantag för sådant material 
som av andra skäl är offentligt. 
 

Ur dokumentet: Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås. 
Tillgänglig i Dokumentarkivet: http://www.hb.se/org/orgdok/ 

 
 
 
* För VHB gäller att kursrapporten lämnas till studierektor och till kursadministratör för 
arkivering i kursdossier. 
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