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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Kompex vård 

Ladokkod: 
61SK01 

Antal högskolepoäng: 9 hp 
 

Period (ex P1 2018): 
P1-2 

Inom program alt. fristående kurs: 
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
6 av 29 studenter 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Vid seminarium 1 och 2 så var studenterna bra förberedda där studenterna tog ansvar för sitt eget 
och gruppens lärande. 

En stor del av gruppen fick underkänt på första tillfället i inlämningsuppgifterna, 60 % blev 
godkända vid första tillfället. 

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
50% av de svarande uppger att examinationerna delvis har varit ett stöd för lärandet. 
34 % av de svarande uppger att examinationerna har varit ett stöd för lärandet. 
17% av de svarande uppger att examinationerna inte alls har varit ett stöd för lärandet. 
 
17% uppger att undervisningen inte alls var ett stöd för lärandet. 
66% uppger att undervisningen delvis varit ett stöd för lärandet. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
50 % anger att det stämmer delvis att kursen har forskningsanknutits och 17 % upplever att det 
stämmer helt. 
50% uppger att de genom kursen har utvecklat sitt vetenskapliga förhållningssätt och 17 % upplever 
att det stämmer helt. 
50% uppger att de har fått ökad förståelse för forskning och 33 % att det inte stämmer alls. 
 
Lärarkommentarer: 
Föreläsningarna har grundat sig på forskning inom äldre, förbättringskunskap och anhörigstöd.  
Examinationsuppgifterna  
En del av kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar. 
 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Alla av studenterna uppger att de hade tillräckliga förkunskaper för att tillgodose sig kursens innehåll. 
Vilket kan tolkas som att kursens plats i utbildningen verkar stämma. 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Cirka 80 procent av studenterna uppger att examinationerna har varit relevanta i förhållande till 
kursens innehåll. 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Studenterna uttryckte ett missnöje med introduktionen att vårt förhållningssätt mot studenterna och samspel 
och mellan oss kursledare. (En av de kursansvariga var ny.) 
 

Eventuella förslag till förändringar 
 Översyn av upplägg av introduktion.  

 

Kursansvarig:  
Pernilla Karlsson, Lotta Saarnio Huttu 
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