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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 

Inom program / fristående 
 

Sjuksköterskeprogrammet 

Kursansvarig 
 

Ulrika Blom och Anna Råberus 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

15-22, VT 

Antal kursdeltagare från start  
 

110 

Anta studenter som svarat 
 

40 st, 36%. 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Tentamen 1: 
1%, betyg, VG. 
27% betyg G. 
72% betyg U. 

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 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  

Några studenter har upplevt att introduktionen var rörig och 
otydlig. Nytt för introduktionen var att studenten skulle förbereda 
sig med litteratur och videosekvenser. Har studenten inte förberett 
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- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

sig som förväntat kan introduktionen upplevas rörig. 
Studiehandledningen har upplevts otydlig då det varit många 
arbeten under kursens gång.  
Flera studenter upplevde föreläsningarna positivt. Saknade dock 
tydlig koppling till tentamen. 
Reflektionsseminarier upplevs lärorikt och önskan finns om fler 
reflektionsseminarier i kursen. 
Flera klagomål på barnuppgiften. 
 

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 
 

Introduktionen ska planeras om utifrån kursmålen och 
videosekvenser ska ses under introduktionen för att sedan 
diskuteras. 
Studiehandledningen ska ses över, kommer förhoppningsvis 
upplevas tydligare när inlämningsuppgiften för Vård av barn 
försvinner. 
Föreläsningar kommer få en tydligare koppling till tentamen och 
kursens mål. 
Barnuppgiften kommer att förändras till ett muntligt seminarium. 
En inlämningsuppgift kommer istället examineras muntligt under 
ett seminarium. 
 

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

just avslutat kursen 
 

Återkoppling kommer att ske i samband med 
tentamensgenomgång i början av HT-16 under termin 4. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Kursutvärdering läggs ut på Kurstorget. 

Övrigt 
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