
Högskolan i Borås  

Institutionen för vårdvetenskap   

 

Kursutvärdering / Kursrapport 
 

Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första 

tentamenstillfälle. 

Datum:  
 

Kursfakta 

Kursens namn 

 

 

 Ledarskap och vårdutveckling  
 

Inom program / fristående 

 

Fristående och i distriktsjuksöterskeutbildning 

Kursansvarig 

 

Lise-Lotte Jonasson (Kursansvarig) 

Linda Åhlström (Kursansvarig) 

Henrik Andersson (Kursansvarig) 

Kurstid 

(vecka – vecka, termin ) 

 

V.45-V.3. 
 

Antal kursdeltagare från start  

 

77 

Anta studenter som svarat 

 

23 

Examinationsresultat  

 

 

 

 

 

Examinationsuppgift 1: Vid första examinationstillfället blev 

majoriteten godkända. Efter 3 tillfället var samtliga som fortsatt 

kursen godkända. Examinationsuppgift 2 Vid första 

examinationstillfället blev hälften underkända. Efter 3 tillfället 

var alla utom en student godkända. Examinationsuppgift 3. 

Hälften av studenterna blev godkända på första 

examinationstillfället. Samtliga som fortsattkursen var godkända 

vid kursens slut. Examinationsseminarium: Samtliga förutom tre 

personer deltog i seminariet. Skriftlig komplettering har gjorts 

vilket innebär att samtliga i kursen är godkända. För samtliga 

examinationer gäller att referenshantering bristfällig som starkt 

bidragit till att uppgifterna underkänts. Dessutom fanns det 

problem med kritiskt och reflekterande förhållningssätt i 

samband med genomförandet av examinationsuppgifterna. 

 
 

Mittvärdering  (endast kurser över 10 hp) 

Beskrivning av hur 

mittvärdering genomförts t.ex.  

- Mittsamtal 

- Gruppdiskussion 

- Avstämning förväntningar  

- Kursvärdering på Pingpong  
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Sammanfattning av 

mittvärdering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering på 

Ping Pong avseende  

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll  

- Lokaler 

- Kursvärdering på Pingpong  

- Litteratur 

- Övrigt 

Introduktion  
Samtliga som besvarat enkäten är nöjda med introduktion  

 

Mål  
Samtliga av de som besvarat enkäten är nöjda med måluppfyllanden  

 

Innehåll  
Samtliga av de som besvarat enkäten var i huvudsak nöjda med 

kursens innehåll. Undervisningsmomentet gällande observationer 

föll dock inte väl ut hos alla.  

 

Lokaler  
Samtliga av de som besvarat enkäten är nöjda med 

föreläsningslokalerna  

 

Kursvärdering på Pingpong  
- 

 

Litteratur  
Samtliga av de som besvarat enkäten är nöjda med litteraturen  

 

Övrigt  
Kursdeltagarna uppger att de är mycket nöjda med kurslärarna, 

återkoppling och tillgänglighet.  

 

Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  

- Diskussioner i samband med 

seminarier 

- Reflektionsgrupper 

- Workshopar  

 

 

Muntlig utvärdering  
Skedde i anslutning till examinationsseminarium. Studenterna var i 

huvudsak nöjda med kursen som uppfattades som relevant och 

användbar. Studenterna uttryckte att kursträffarna i Borås var av 

stort värde avseende att träffa kurslärare och medstudenter. De 

föreläsningar som ingick i kursen uppskattades dock med ett litet 

undantag från föreläsningen om observation.  
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Förslag till förändringar i kursen 

Förslag till förändringar 

avseende  

- Innehåll 

- Arbetsformer 

- Litteratur 

- Examination  

- Organisation av kursen 

- Lokal / teknik 

- Studentstöd  

- Övrigt 

 

 
1) Översyn av mängden och valet av kurslitteratur kommer att ske 

samt förtydliga litteraturanvändningen i studiehandledningen.  

 

2) Studiehandledningen kommer att till sitt innehåll och layout ses 

över.  

 

3) Översyn av upplägg av examinationsuppgift tre och seminariet 

samt möjligheter att tidigarelägga dessa.   

 

Återkoppling 

Beskrivning av hur  

återkoppling av denna 

Kursutvärdering / Kursrapport 

genomförts  

- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

 

Återkoppling kommer att ske genom att 1) tas upp vid 

nästkommande kurs, 2) finnas tillgänglig på PingPong  
 

- till nästkommande grupp 

studenter 

 

 

 

 

Övrigt 

 

 

 


