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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första 
tentamenstillfälle. 

Datum: 171222 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Psykiatri, 7,5hp (62PP02). Ges integrerat med Psykiatrisk 
omvårdnad, 5hp (B2PO01).  

Inom program/fristående 
 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård  

Kursansvarig 
 

Aleksandra Jarling & Niklas Andersson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

v.44 2016- v.6 2017 

Antal kursdeltagare från start  
 

18 (1 avbröt sina studier inom dessa kurser) 

Antal studenter som svarat 
 

11 (61%) 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Psykiatri: Tre tentamenstillfällen erbjöds, efter dessa var alla 17 
godkända. 3 studenter behövde 3 försök på sig.  
 
Psykiatrisk omvårdnad: Samtliga 17 studenter examinerades 
genom gruppexamination samt individuell examination. Några fick 
lämna in uppgiften 2 gånger, därefter var alla 17 studenter 
godkända.  

Mittvärdering  (endast kurser över 10 hp) 
Beskrivning av hur 
mittvärdering genomförts t.ex.  
- Mittsamtal 
- Gruppdiskussion 
- Avstämning förväntningar  
- Kursvärdering på Pingpong  

 

 
Mittvärdering ej genomförd 

Sammanfattning av 
mittvärdering  

 
- 
 
 
 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  

Kursen har genomgående goda omdömen. Det finns dock 
tveksamheter på vissa områden som belyses nedan: 
Studenterna tycker det är en stor och mastig kurs vilket medför att 
de som helhet får svårt att sammantaget veta vad som förväntas 
av dem. Det är en svår kurs att ta sig igenom och kräver 50% 
studietakt vilket har varit svårt för dem som inte har studieledigt 
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- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

till den grad.  
Vissa tveksamheter finns på områdena psykoterapeutiska 
behandlingsmetoder och på området vårdande samtal. 
 
Studenterna har skattat värdet av seminarierna mycket högt. De 
uttrycker att de tagit ett stort eget ansvar för sitt lärande och varit 
delaktiga i kursens olika moment.  
 

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 

 
Genomgående uttrycker studenterna att det varit en tung kurs 
med mycket att läsa. Samtidigt uttrycka att det varit en viktig och 
intressant kurs.  
Studenterna upplever att det är svårt att genomföra grupparbeten 
då de arbetar och har sina studiedagar på helt olika tider.  
Tentamen i juletid upplevs som mindre bra.  

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

 
Ännu tydligare kursintroduktion med avsatt tid för genomgång av 
kursen och studiehandledning.  
 
Fler filmade föreläsningar.  
 
Jämnare fördelning av uppgifter under kursens gång.  
 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Läggs ut på anvisad plats på webben.  

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

Kommer att presenteras i samband med kursintroduktionen som 
beräknas till ht-18.  

Övrigt 
-  
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