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

Datum: 2014 12 02 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

GSJUK 14 H 

Inom program / fristående 
 

Sjuksköterskeprogrammet 

Kursansvarig 
 

Aleksandra Jarling, Inga-Lill Nilsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

HT 2014 vecka 36-45 

Antal kursdeltagare från start  
 

Ett omfattande administrativt arbete gjordes genom inringande av 
reserver denna gång. 140 studenter skulle antas och vid 
uppropningsdagen var 139 kallade. Ett antal studenter kunde inte 
komma till den första och andra studieveckan av olika skäl. Detta 
ledde till mycket kommunikation med studenterna av kursledarna. 
Vid erbjudande om upprepad introduktion drygt två veckor efter 
start av utbildningen kom 15 studenter till denna. Det ses som ett 
mer arbete för kursansvariga lärare. Detta är dock mycket viktigt 
för att varje student ska känna sig välkommen och få möjlighet till 
introduktion av såväl högskolestudier som  till 
sjuksköterskeprogrammet.  När denna kursrapport skrivs finns 133 
studenter  inskrivna studenter i GSJUK14H.  

Anta studenter som svarat 
 

Se ovan 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Fem reflektionstillfällen utgör examination. Samtliga fem 
reflektionstillfällen erbjöds i sista kursveckan till dem som av någon 
anledning inte varit närvarande eller var underkända. Samtliga fem 
reflektionstillfällen genomfördes med varierande antal studenter 
och resultat.  
En studieuppgift genomfördes i mindre grupp och som handlar om 
att hantera akademiskt skrivande med utgångspunkt från en 
vårdsituation. En lärande examination som resulterade i att 
flertalet grupper fick göra om studieuppgiften och ny inlämning 
sker senast 2014 12 05.   
Skriftlig enskild examination (tentamen 1) genomfördes den 7 nov. 
av 130 studenter. Här fanns också studenter från tidigare kurser.  
Resultatet blev: VG =13, G= 64, U= 53. Tentamenstillfälle 2 är den 
13/12. Muntlig genomgång av tentamen 1 sker 2014 12 02  
 
 
 

Mittvärdering  (endast kurser över 10 hp) 
 Mittvärdering besvarades av 72%. Skriftlig återkoppling lades på 
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studenternas Anslagstavla i Pingpong samt en muntlig återkoppling 
skedde av kursanvarig i samband med start av undervisning i etik. I 
stort har den första tiden fungerat väl, men en del utsagor tolkas 
som en oro över dels vad högskolestudier innebär och dels vad 
innehållet i en sjuksköterskeutbildning kommer att medföra. 
Lokalers utformning, pedagogik, studiehandledningen, schema, 
kurslitteratur,eget ansvar och etiskt förhållningssätt kräver tid att 
förstå. Sammanfattningsvis finns mycket utryck i form av positiva 
upplevelser för att studierna börjat mycket bra. Det fanns 
egentligen ingenting som måste åtgärdas för kursanvariga lärare. 
Däremot fick såväl studenter i GSJUK 14H som Studentkåren 
kännedom om hur en student namngivit en lärare och till läraren 
skrivit en mycket kränkande text i mittvärderingen. Detta är 
mycket allvarligt, även om det endast är en student. Studentkåren 
och kursansvariga arbetar vidare med att få studenter att ge 
konstruktiva mitt- och kursvärderingar och hänvisar till den 
värdegrund som institutionens anställda och 
sjuksköterskestudenter önskas omfatta.  

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ovan 

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

Kursvärderingen besvarade av 100/136 studenter(73%). Det är 
mycket bra svarsfrekvens.  
Angående Kunskap och förståelse finns sju frågor vilka samtliga har 
flest svar på Ja, absolut och Ja, till en viss del.  
Angående Färdighet och förmåga finns tre frågor vilka också till 
störst del har svarsalternativen Ja, absolut och Ja, till en viss del.  
Angående Värderingsförmåga och förhållningssätt är det fyra 
frågor. Det är egentligen bara fråga 14; Jag kan på en 
grundläggande nivå visa på ett vetenskapligt förhållningssätt vid 
granskning av forskningsrapportering där en rejäl spridning i 
svarsalternativen förekommer. Detta är ett tecken på att det 
kommit in något helt nytt för studenterna då det i grundkursen 
endast givits absolut grundläggande kunskap om vad 
forskningsprocess och forskningsrapportering innebär, vilket inte 
riktigt kan ha landat i förståelse ännu.  
Kurslitterturen är diskuterad under kommentarer, men till nästa 
kurs våren 2015 kommer samma litteratur att användas. Att 
artiklarna som förekommer uppskattas finns också med.  
Det är angeläget att lär platt formen Pingpong  fungerar och det 
visar kursvärderingen att den gör. Studenterna upplever att de får 
snabb respons på sina frågor till kursansvariga.  De fem 
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reflektionstillfällena är mycket uppskattade och det finns mängder 
av text om detta. Att någon student anser att varje grupp måste  
genomföra  identiskt lika reflektionstillfällen med grupperna 
betyder att  det krävs mer förståelse för människors olikhet, 
utbildning, kompetens, levd erfarenhet, ålder egen insats  etc. 
Samtliga reflektionstillfällen kommer att finnas kvar på grund av 
att så många studenter upplever ett mycket stort värde i att mötas 
i mindre grupp, och vad det innebär. Att få förståelse för vad 
reflektion innebär samt att bearbeta kurslitteraturen på ett 
lärande sätt för att greppa vårdvetenskap på en grundläggande 
nivå . Några studenter har kommentarer som kan ha med en 
bristande egen insats både före och under reflektionstillfället.   En 
student anser att reflektion är en grund i det kommande arbetet 
som sjuksköterska och upplever att det kommer att vara viktigt i 
mötet med patienter. Det som framkommit som mindre bra av 
några studenter är några inslag av föreläsningar som redan är 
åtgärdade. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Utöver kurspapporten som läggs ut på hemsidan ges återkoppling 
muntligt av kursvärderingen tisdag den 2 /12  kl 1300. 
 I övrigt se ovan 

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

Se ovan  
 

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

just avslutat kursen 
 

Se ovan 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

Som brukligt kommer denna kursrapport att vara med i 
introduktionen av en ny kurs, på samma sätt som GSJUK 14H fick 
detta.  
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Övrigt 
Tack för att ni studenter gav er tid och besvarade kursvärderingar i introduktionskursen hösten 
2014. Det är värdefullt! Vår förhoppning som kursansvariga är att ni kommer att fortsätta med 
detta genom hela utbildningen. Tack för att vi fått möta er och att era synpunkter och förslag till 
förbättringar bearbetas noggrant. En student anser dock; ”Seg kurs, det känns som att vi hade 
kunnat göra detta på några veckor färre..” Denna synpunkt saknar något kreativt förslag om hur! 
Vi är bland annat mycket glada över några kommentarer! ”En positiv och bra start på de här tre 
åren” och vidare en kommentar ”Studiehandledningen har varit ett utmärkt hjälpmedel,”eftersom 
vi är engagerade och har lagt ned mycket arbete och energi på att den just studiehandledningen 
ska vara utmärkt! Verkas som vi tillsammans med kollegor och Veras vårdsituation påverkat er 
en del! Tack för denna tid och lycka till med era fortsatta studier hälsar Aleksandra & Inga-Lill 
 
 
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.  
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