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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum: 2014 04 22  Inga-Lill Nilsson  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 
hp ( GSJUK14V) 

Inom program / fristående 
 

Sjuksköterskeprogrammet 

Kursansvarig 
 

Aleksandra Jarling och Inga-Lill Nilsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 4-13 våren 2014 

Antal kursdeltagare från start  
 

135-140 ! 

Anta studenter som svarat 
 

Under de två första veckorna antogs extra många reserver denna 
gång och en ny introduktion gavs till dessa under kurs vecka  2. 
  

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Fem examinerande reflektionstillfällen genomfördes  innan den 
individuella skriftliga examinationen  avslutade kursen. Vid 
underkänd på något/några av dessa eller vid frånvaro gavs 
uppföljningsreflektion på samtliga fem reflektionstillfällen. En 
skriftlig studieuppgift i grupp som lämnades in på PingPong 
genomfördes. Denna studieuppgift rättas av tre lärare och många 
grupper måste tyvärr arbeta mer med studieuppgiften för att 
erhålla godkänt betyg. Rättning av ny inlämning pågår i skrivande 
stund. 
Resultat på skriftlig individuell examination (Tentamen 1)   
VG=12 (9,4%) 
G=43 (33,5 %) 
U= 73 (57%) 
Tentamen 2 lördagen den 3 maj 2014 

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

 

 Mittvärderingen besvarades av 108 studenter= 80% . 66 studenter 
hade också skrivit under övriga kommentarer, vilket är mycket 
värdefullt underlag till förbättringsarbete. Kursdeltagarna är nöjda 
med kursansvariga och den introduktion till utbildning och kurs 
som genomförts. Den skriftliga studiehandledningen upplevs som 
mycket bra.  Lärplattformen PingPong är introducerad  till 
studenterna som upplever att den fungerar bra. Det fanns 
synpunkter angående teknik och lokaler som fick mest kritik. 
Kursanvariga vidarebefordrade synpunkterna till Vaktmästeriet och 
till städ samt till administrativ chef på VHB. En del 
förbättringsåtgärder gjordes omgående och fortsättning följer. En 
skriftlig sammanfattning av mittvärderingen lämnades ut på 
Anslagstavlan i PingPong. Möjlighet till kontinuerlig  kontakt mellan 
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kursdeltagarna och de kursansvariga  lärarna  är öppen via muntlig 
kontakt, Pim samt e-mail. Målet är att möjliggöra att studenterna 
kan komma igång med sina studier så bra som möjligt.  
 

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 

Att göra en mittvärdering och kursvärdering underlättar det 
kontinuerliga kvalitetsarbetet. Introduktionen i denna första kurs 
till sjuksköterskeprogrammet upplevs mycket bra, trots att det är 
mycket information av olika slag som ska delas och som ska leda till 
en välkomnande och värdefull start på en treårig 
högskoleutbildning. Det administrativa arbetet för kursansvariga  
lärare är omfattande i kursstarten.  Studenterna ska också tidigt få 
en klar bild över vad pedagogiska arbetsformer kan innebära samt 
vilken kurslitteratur som ingår. Det vetenskapliga huvudämnet 
vårdvetenskap introduceras. Studenternas närvaro på 
föreläsningar är hög i introduktionskursen. 
Ibland är inte bostadsfrågan för studenter löst vid kursstarten.  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Fem reflektionstillfällen ingår i introduktionskursen. 
Kursdeltagarna  indelas i 14 grupper och varje grupp har en 
reflektionsledare.  Dessa reflektioner uppskattas mycket och 
omskrivs som vara mycket lärande.  
Vid dessa reflektionstillfällen/seminarier sker också återkoppling 
mellan student och lärare. 

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

Efter mittvärderingen genomfördes en del förbättringar vad 
beträffar teknik och lokaler, vilket också fortsättningsvis kommer 
att ske.  
En ny för introduktionskursen  pedagogisk arbetsform prövades 
inför reflektionstillfälle fem. Filmen En oväntad vänskap sågs ihop 
med samtliga studenter. Filmen blev sedan underlag för 
reflektionen. Detta upplevdes mycket positivt av studenter och 
reflektionsledare. Då reflektionstillfällena är mycket uppskattade 
har många studenter kommenterat detta i kursvärdring och önskar 
att de verkligen kan vara kvar. Studentstöd introduceras som 
möjlighet på högskolan och har också givits till studenter på olika 
sätt under kursen.  
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Under nästkommande introduktionskurs hösten 2014 kommer film 
att användas som underlag till reflektion fem. Vidare kommer en 
föreläsning  om hälso-och sjukvårdens lagar att ges vilket har 
önskats i kursvärderingen. Hur undervisning och handledning av 
studieuppgift 2 kommer att sa ut är under diskussion.  

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

just avslutat kursen 
 

Den på PingPong erbjudna skriftliga kursvärdringen  besvarades av 
97 studenter (70%) . Återkopplingen av sammanställningen gjordes 
muntligt till studenterna den 23/4.  Även kursrapporten  
presenterades vid detta tillfälle.  

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Kursrapporten kommer att presenteras vid introduktion av GSJUk 
14H  Hösten 2014 

Övrigt 
Kursansvariga lärare har genom kontinuerligt förbättringsarbete under tre år fått en kurs som 
uppskattas av studenterna och som studenterna i sin kursvärdering är nöjda med. De är nöjda med 
strukturen i kursen. Värdegrundsarbetet har medförta att studenterna uppskattar tydlighet i 
bemötandefrågor. I kursvärderingen uppmanas kursansansvariga att ”arbeta på samma vis i nästa 
kurs”. Detta är glädjande för samtliga berörda i denna kurs.  
Härmed önskar Aleksandra och Inga-Lill studenterna i GSJUK 14 lycka till i sina fortsatta 
studier.  
Tack för vår tid tillsammans!  
 
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 

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

mailto:vhb@hb.se
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