
Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Klinisk omvårdnad, Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, del 1. 15,5 
hp. 

Inom program / fristående 
 

Sjuksköterskeprogrammet 

Kursansvarig 
 

Ulrika Blom och Anna Råberus 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

47-02, höstterminen 16 

Antal kursdeltagare från start  
 

83 st 

Anta studenter som svarat 
 

29 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Tentamen 68 deltagare. 
VG: 14 st,  21% 
  G: 30 st,  44% 
  U: 24 st,  35% 

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

 

Har haft kontinuerlig kursinformation vid olika tillfällen under 
kursens gång istället för mittvärdering.  

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  

Fungerat bra på Ping Pong. 
 
 



Högskolan i Borås  
Institutionen för vårdvetenskap   
 

- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

Det fanns synpunkter om att introduktionen låg dagen innan 
examination i Kliniska färdigheter. 
Önskar mer information om seminarier. 
Några föreläsningar upplevdes som repetition av föregående 
kurser. 
Kontakt med kursansvariga har fungerat bra. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Flertalet av studenterna upplevde seminarierna som bra och 
lärorika. 

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

Introduktionen ligger inte längre i samma vecka som Examination 1 
i Kliniska färdigheter. 
Erbjudande ska ges för mer information om inlämningsuppgift och 
seminarier innan föreläsningar. 
Externa föreläsare ska åter få information om kursens mål. 
 
 

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

just avslutat kursen 
 

På kurstorget. 
Vid tentamensgenomgång. 
 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

På introduktionsdagen. 

Övrigt 
 
 
 
Till kursrapporten ska bifogas den grafiska sammanställningen (staplarna) av 
studenternas svar på kursvärderingen i PingPong. Inga kommentarer ska bifogas 
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