
 

 
 

AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD  
Rutin för kursutvärdering, Bilaga 1 

Dnr: 211-18 
 

  Sida 1 av 2 

Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning 
mot omvårdnad  

Ladokkod: 
VVI011 

Antal högskolepoäng: 
15 hp 

Period (ex P1 2018): 
P1 2019  

Inom program alt. fristående kurs: 
Sjuksköterskeprogrammet  
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
12% (17/132) av deltagarna i gruppen svarade på mittutvärderingen av kursen. Kursutvärderingen 
fick 23% (31/132) svarsfrekvens. Eftersom det är första kursen i utbildningen finns dock ett visst 
naturligt bortfall eftersom några studenter väljer att avsluta sina studier eller byter lärosäte efter några 
veckor in i utbildningen. Kursansvariga har skickat ut påminnelse vid två tillfällen pga den låga 
svarsfrekvensen men har inte resulterat i avsevärt högre svarsfrekvens. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Vid kursavlut har 42% av studenterna godkänt i kursen, 3% har erhållit väl godkänt. Det låga 
resultatet förklaras genom att flertalet studenter inte har erfarenhet av att läsa på högskola och 
flertalet studenter behöver därför arbeta ytterligare med referenshantering och akademiskt skrivande. 
Några studenter har tagit studieuppehåll, bytt lärosäte eller avbrutit sina studier. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Majoriteten av studenterna ansåg att undervisningen, examinationer samt kurslitteratur och övrigt 
kursmaterial på PingPong har varit ett stöd för deras lärande  
 
Majoriteten anser att undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål  
 
Kursens innehåll och examinationer anses vara relevant för kursens lärandemål. De flesta studenter 
anser att de utvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande samt utvecklat sitt vetenskapliga 
förhållningssätt.  
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Hur kursen har forskningsanknutits 
91% av studenterna svarar att de fått en ökad kunskap om forskning inom kursens 
kunskapsområde.Majoriteten anser att de fått en ökad förståelse för forskning och vetenskapligt 
förhållningssätt.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen är den första på programmet så frågan kan inte besvaras av studenterna varpå den inte är 
med i kursutvärderingen.  
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
95% av studenterna anser att lärarna har varit ett stöd för deras lärande. Alla studenter uppskattade 
reflektionsseminarierna. Det var även lätt att nå kursansvariga.  

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Studenterna är generellt nöjda med kursen. I fritextfrågor framkommer enstaka med mycket olika 
förslag på förbättringar av kursen. Förslag på förbättringar är att de önskar sidhänvisning till 
föreläsningar, examinationer och tentamen. Några studenter anser att vi har ämnen som inte är 
förenliga med deras syn på sjuksköterskans kunskap och har svårt att förstå varför idéhistoria och 
hållbar utveckling skall få ta så stor plats i undervisningen. Att läkemedelsräkning introduceras ses 
som positivt.   

Eventuella förslag till förändringar 
Vi har inga förslag på förändringar i kursen. Förslag på förbättringar i kursen som framkommit i 
utvärderingen kan inte genomföras pga. organisatoriska förutsättningar samt att t.ex. hållbar utveckling är 
numera en del i all utbildning inom högskola, universitet, i enlighet med Högskolelagen 

 

Kursansvarig:  
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