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Institutionen för vårdvetenskap   
 

Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum: 170328 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Vetenskaplig teori och metod 

Inom program / fristående 
 

Sjuksköterskeprogrammet 

Kursansvarig 
 

Malin Jacobsson och Karin Högberg 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3-7 VT 2017 (termin 6) 

Antal kursdeltagare från start  
 

77 

Anta studenter som svarat 
 

21 (27 %) 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

I kursen finns 5 examinerande moment: 
Seminarium kvantitativ design: Alla fick G 
Seminarium kvalitativ design: Alla fick G 
Projektplan: Alla fick G 
Seminarium opponentskap: Alla fick G 
Examinationsuppgift / Hemtentamen: Av 77 studenter fick 56 
studenter Godkänt vid första inlämningstillfället och de som fick 
Underkänt då klarade Godkänt vid andra inlämningstillfället.  

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

 

 
 

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursvärdering 
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Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering på 
Ping Pong avseende  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering på Pingpong  
- Litteratur 
- Övrigt 

-Introduktionen: Av de svarande var en person inte helt nöjd med 
introduktionen medan resten var nöjda. De upplevde att de fick 
bra och tydlig information. Ett önskemål var att introduktionen än 
mer skulle trycka på hur denna kurs hjälper studenterna i 
processen att skriva en C-uppsats.  
 
-Kursmålen: Överlag så är kursmålen uppnådda helt eller ja till viss 
del. Däremot så visar kursvärderingen att den kvantitativa delen i 
kursen är svår, även den kvalitativa delen med analys är svår.  
 
-Innehåll: Föreläsningar har varit bra men ämnet är svårt så ibland 
är det krångligt att hänga med. Seminarierna har varit bra och när 
det blir dialog och reflektion tillsammans med läraren och 
kurskompisarna så lär man sig. Workshopen har varit ok men 
otydligt i studiehandledningen om dess upplägg.  
 
-Kurslitteraturen: Majoriteten upplever att kurslitteraturen har 
varit bra. 
 
-Kursansvarig: Studenterna upplever en bra kontakt och 
information med kursansvarig. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Vid samtal med studenterna så upplever de att workshoparna 
behöver tydliggöras. De önskar också en tydligare koppling till 
litteraturstudier och C-uppsats.  

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

-Beskrivning av Workshops i Studiehandledningen  
Åtgärd:  
I studiehandledningen kommer varje workshop beskrivas enskilt. 
 
-Lättförståeligare föreläsning kring kvantitativ metod eftersom det 
är svårt. 
Åtgärd: 
Nästa termin kommer undervisningsformen i kvantitativ metod att 
ändras och bli mer studentaktiv.  
 
-Mer om litteraturstudie som de flesta av studenterna väljer att 
använda i sin C-uppsats. 
Åtgärd: 
Nästa termin kommer föreläsningarna och workshops knyta an till 
litteraturstudie på ett tydligare sätt. Däremot är det fortsatt viktigt 
att lära sig andra analysmetoder också eftersom dessa måste 
förstås då artiklar ska granskas.  
 

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

just avslutat kursen 
 

Kursrapporten läggs ut på Kurs och programtorget 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Kursrapporten lyfts fram vid kursintroduktionen.  

Övrigt 
Examinationen Projektplan: 
Projektplanen har tidigare lagts in i diskussionsforum. Till nästa termin kommer betygskriterierna 
tydliggöras och inlämningen sker i både diskussionsforum och under inlämningsuppgifter.  
 
 
Till kursrapporten ska bifogas den grafiska sammanställningen (staplarna) av 
studenternas svar på kursvärderingen i PingPong. Inga kommentarer ska bifogas 
 
Övergripande regelverk 
Högskoleförordningen 1993:100, 1 kap 14 § föreskriver att: 
”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som 
anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om 
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten 
skall hållas tillgängliga för studenterna.” 
 
Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås: 
(Tillgänglig: http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument > Utbildning ) 
 
Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också aktivt ges till berörda parter: 
Kursansvarig ansvarar för återföring till studenterna i utvärderad kurs och för att 
utvärderingsresultatet delges berörda som deltar nästa gång kursen ges. I kursansvaret ingår 
också att aktivt medverka till att göra alla berörda (lärare, administrativ personal, studenter 
och eventuella verksamhetsföreträdare) delaktiga i planeringen av den kurs de berörs av. 
Kursrapporten är offentlig handling och skall arkiveras enligt gällande regler*, insamlat 
material är arbetsmaterial och behöver inte arkiveras, dock med undantag för sådant material 
som av andra skäl är offentligt. 
 
 
* För VHB gäller att kursrapporten skickas till studierektor och till administrationen (adress: 
vhb@hb.se) för publicering på webb och för arkivering i kursdossier.  

http://diarium.hb.se/Asp/W3D3Cms_portaltree.asp?URL=/styrdokument
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