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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första 

tentamenstillfälle. 

Datum:  
 

Kursfakta 

Kursens namn 

 

61SM01 
Mikrobiologi och Vårdhygien, 4,5 hp 

Inom program / fristående 

 

Inom ramen för sjuksköterskeprogrammet 

Kursansvarig 

 

Camilla Eskilsson 
Pernilla Ohlin 

Kurstid 

(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3-6 

Antal kursdeltagare från start  

 

125 

Anta studenter som svarat 

 

 

Examinationsresultat  

 

 

 

 

Kliniska examinationer, samtliga godkända 
Seminarium, samtliga godkända (ett fåtal underkända vid första 
tillfället) 
Tentamen mikrobiologi och vårdhygien: 48 U, 39 G samt 25 VG vid 
tentamenstillfälle 1 
Tentamen immunologi: 59 U, 36 G samt 19 VG vid 
tentamenstillfälle1 

Mittvärdering  (endast kurser över 10 hp) 

Beskrivning av hur 

mittvärdering genomförts t.ex.  

- Mittsamtal 

- Gruppdiskussion 

- Avstämning förväntningar  

- Kursvärdering på Pingpong  

 

 
 

Sammanfattning av 

mittvärdering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från Kursintroduktion – 95% av respondenter ansåg bra 
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studenternas kursvärdering på 

Ping Pong avseende  

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll  

- Lokaler 

- Kursvärdering på Pingpong  

- Litteratur 

- Övrigt 

Återkoppling av tidigare kurs - 80% av resp. ansåg bra 
Studenterna upplever att kursmålen till mycket hög grad uppfylls 
(minst 95-100%) 
Seminaret upplevs som en bra lärande- och examinationsform av 
de flesta (95%). 5% var dock direkt missnöjda med upplägget av 
seminariet. 
Kliniska färdigheter uppskattades som lärande- och 
examinationsform men ansågs av flera att tiden var allt för knapp. 
Tentamen – 97% ansåg att kliniska färdigheter, seminarium o 
tentamen stämde överens med kursmål. Vissa upplevde det oklart 
vilken kunskap/områden de skulle fokusera på till tentan. 
Kontakt med kursansvariga har fungerat väl.  
Lokaler upplevdes välfungerande. 
Kurslitteratur fick viss kritik för att vara bristfälligt uppdaterad. 
Dock ansåg 95% att litteraturen har överensstämt med kursens 
mål. 
 
 

Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  

- Diskussioner i samband med 

seminarier 

- Reflektionsgrupper 

- Workshopar  

 

 

 

Förslag till förändringar i kursen 

Förslag till förändringar 

avseende  

- Innehåll 

- Arbetsformer 

- Litteratur 

- Examination  

- Organisation av kursen 

- Lokal / teknik 

- Studentstöd  

- Övrigt 

 

 
Flera respondenter önskar ett sammanfattningstillfälle före tentan. 
Fler veckor på kursen. 
Uppdaterad kurslitteratur. 
Mindre grupper i Klinisk examination. 
Fler tillfällen att öva basala hygienrutiner 

Återkoppling 

Beskrivning av hur  

återkoppling av denna 

Kursutvärdering / Kursrapport 

genomförts  

- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

 

Kursvärderings läggs på kurs- och programtorg 
 

- till nästkommande grupp 

studenter 

Kort redogörelse görs vid kursintroduktion hösten 2018 
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Övrigt 

 

 

 

  


