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Kursrapport
Kursens namn:

Ladokkod:

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa
och sjukdom, del 1.

61SH01

Antal högskolepoäng:

Period (ex P1 2018):

15,5hp

Inom program alt. fristående kurs:

HT 2018

Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer
42 av 116 (36 %) har svarat på enkäten, inklusive omregistrerade.

Analys av:
Studenternas prestation och resultat på kursen

Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter, tre seminarier, två
reflektionsseminarier och en skriftlig tentamen.
Tentamensresultat: 96 studenter skrev tentamen 1.
Underkända:6
Godkända: 32
Väl godkända:58

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande
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Innehållet i kursen har varit ett stöd för lärandet, ”stämmer ganska bra” anser 40%.
De som svarat anser att bl.a. att kurslitteraturen har varit för omfattande. Kursen har många
moment och anses därför svårhanterlig vid introduktionen. Svarande på enkäten ansåg att
kontaktaen och responsen från kursansvariga fungerade mycket bra.
Undervisningen i kursen har varit ett stöd för mitt lärande ” stämmer delvis” anser 53.4 %
Studenterna önskar främst att de externa föreläsarna är mer uppdaterade på kurslitteraturen och att
omvårdnaden prioriteras. De anser också att kursansvarigas föreläsningar var bra.
Examinationerna i kursen har varit ett stöd för mitt lärande ”stämmer helt” anser 38% och
stämmer delvis anser 38%. Studenterna önskar högre krav på seminarierna och anser att grupperna
vissa gånger var för stora. Flertalet ansåg att seminarierna har varit ett stöd för deras lärande.

Hur kursen har forskningsanknutits
Enkäten visar att flertalet av studenterna anser att kursen har varit väl forsknings anknuten. Kursen
har forskningsanknutits genom inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp. Granskning och
diskussion av vetenskapliga artiklar har varit återkommande genom kursen.

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet
Studenterna anser att de har haft tillräckligt med förkunskaper för att tillgodogöra sig kursen på ett
bra sätt. Detta anser 62 %. En del av kursens syfte har varit att samankoppla tidigare kurser med
aktuell kurs.

Hur kursens resurser har använts och upplevts
79 % av de svarande anser att kontakten med kursansvariga har fungerat ”mycket bra”. Studenterna
önskar mer undervisning av kursansvariga istället för externa föreläsare.

Sammanfattning och övriga kommentarer
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Återkommande i enkäten är kommentarer kring externa föreläsare, kurslitteraturens omfattning och
seminarierna.

Eventuella förslag till förändringar
Vi ska ha mindre grupper på seminarium och höja kraven för godkänd.
Öka andelen interna föreläsare.
Uppdatera kursens externa föreläsare med kurslitteraturen och kursens mål.

Kursansvarig:

Caroline Alfredsson och Ulrika Blom
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