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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum: 2013 11 27 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad , 15 
hp 

Inom program / fristående 
 

Sjuksköterskeprogrammet 

Kursansvarig 
 

Aleksandra Jarling, Inga-Lill Nilsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 36-45 Hösten 2013 

Antal kursdeltagare från start  
 

135 

Antal studenter när kursen slutar 
 

128 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

Den skriftliga individuella tentamen skrevs av 128 studenter. 
VG=28 
G=74 
U=26 
Resultat tillkännages till studenterna torsdagen den 28/11 

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

 

I början av en högskoleutbildning  och sjuksköterskeutbildning är 
mycket nytt för studenterna. En mycket tydlig skriftlig 
studiehandledning  och av densamma en muntlig genomgång har 
underlättat för studenterna att sätta sig in i kursens syfte, 
pedagogiska arbetsformer, kriterier för godkännande, samt 
examinationstillfällen. Kursansvariga lärare har uppskattas för att 
snabbt svar på frågor via främst e-mail. Att som kursansvarig lärare 
vara tillgänglig är viktigt i denna kurs. Kontakten med så många 
studenter måste ske med öppenhet och möjliggörande av 
studenternas frågor. Dialog om förväntan på högskolestudier och 
på yrket till sjuksköterska upptar en viktig del i kursen. 
Skriftlig Mittvärdering erbjöds på PingPong under vecka 41, då 
hade halva kurstiden gått.  

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 
 
 
 
 
 
 

95 studenter svarade. Ett bra resultat, men främst framkom 
missnöje med lokaler, icke fungerande hörselslinga, tekniken. 
Kursstarten upplevdes positiv och studierna hade börjat bra med 
bland annat reflektionsgrupper, som innebär att den stora 
studentgruppen delats in i 14 grupper.  
Åtgärd: Kursansvariga lärare har till www.vaktmasteriet@hb.se 
sänt ett antal påpekanden för åtgärder. Mikrofoner, hörselslinga, 
översyn av teknik dagligen, ljusknapp, icke fungerande kanoner 
m.m. Stöd av studenternas mittvärdering är här viktigt. E-mail från 
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kursansvariga lärare angående otillfredsställande studiemiljö har 
även skickats till Studenthälsan/studentombudsman samt prefekt 
och rektor.   
 

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

Kursvärderingen är besvarad av 93 studenter det  vill säga 73 
procent. Dokumentet är på 30 sidor.  
Kursplanes mål 
Sju frågor om Kunskap och förståelse: Frågor rörande dessa mål är 
de högt skattade och här verkar de allra flesta studenter vara 
mycket nöjda.  
En förändring med start i denna kurs är genomförande av fem 
reflektionsseminarier i stället för fyra. Seminarium med 
utgångspunkt i gällande lagstiftning för hälso-och sjukvård  har 
upplevts bra, men också en önskan om någon inledande 
föreläsning  framkom. 
Tre frågor om Färdighet och förmåga: Här ingår fråga om 
grundläggande informationssökning, vedertagna skrivregler och 
referenshantering.  
Informationssökningen verkar ha fungerat väl och likaså testet. 
Synpunkter på föreläsningar i akademiskt skrivande finns anledning 
att se över igen.  
Vårdandets etik har introducerats och en kommentar är att det 
varit mycket fokus på detta.  
Under Färdighet och förmåga har också frågan om hur studenten 
upplever reflektion och att identifiera behov av kunskap som stöd 
för lärande. Här framkommer tydlig att reflektion uppskattas redan 
från början.  
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
De tre frågorna här ger svar på hur studenterna upplever 
introduktion av vetenskapligt förhållningssätt och här framkommer 
tydligt att studenterna ser det som en introduktion till att det 
kommer mer.  
Kurslitteratur. Det är många böcker, men de är ganska bra! En 
student skriver; ”Jag tycker att litteraturen varit super om man 
jämför den med mål, tenta och studieuppgift”. Kursens skriftliga 
studiehandledning  har varit en bra lots för i vilken ordning 
kurslitteraturen bör läsas.  
Om den skriftliga studieuppgiften i grupp anses ha överensstämt 
med kursens mål visar studenterna en spridning. 66 svarar Ja, 
absolut och 27 svarar Ja, till en viss del.  2 studenter svara Nej, bara 
obetydligt och frågan blir då hur grupperna fungerar i ansvaret att 
sammanställa en gruppuppgift. Det ställer krav på varje student 
om det ska fungera till en godkänd studieuppgift.  
Lärplattform  PinPong  är ny för studenterna  och viss stress från 
studenterna kan uppfattas av kursansvariga innan det hela 
fungerar.  
Resterande del av kursvärderingen handlar om de fem 
reflektionstillfällen som erbjudits i kursen. 
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Här har många studenter kommenterat och mycket positiva 
omdömen framkommer, vilket förhoppningsvis ger stöd för att 
resurser för denna pedagogiska arbetsform kan fortsätta.  
Under fråga 32 Övriga förslag och synpunkter om förbättringar av 
introduktionskursen. Här har 59 studenter skrivit sina synpunkter, 
vilka kommer att bearbetas i det arbetslag (inkl. studierektor)som 
har ansvar för introduktionskursen. Det är mycket värdefulla 
synpunkter och det är glädjande att övervägande kommentarer 
visar på, att studenterna är mycket nöjda med den första kursen i 
sjuksköterskeprogrammet.  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

I samband med varje reflektionstillfälle (5 stycken) plus de 
erbjudna kompletterande reflektionstillfällena sker en muntlig 
utvärdering. Institutionens Värdegrund finns med på agendan från 
början och ombeds vara aktuell kontinuerligt. 

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

 
Se ovan under åtgärd vid Mittvärdering 
Arbetslaget kommer att diskutera ev. förändringar inför nästa kurs. 
Det är detaljer som kan förbättras utifrån synpunkter som 
framkommit i utvärderingarna.  
 

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

just avslutat kursen 
 

Muntlig genomgång av skriftlig individuell tentamen ges den 4/12  
kl 1200-1300 . Här ges också en muntlig sammanfattning av den 
mer omfattande i text kursvärderingen. Kursrapporten är också 
tillgänglig från och med vecka 50.  
Kursrapporten beskrivs också vid introduktionen i januari  2014 för 
SSK 14.  

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

 

Övrigt 
 
Kursansvariga lärare Aleksandra & Inga-Lill tackar Studentkåren för fint samarbete samt fina 
möten med blivande sjuksköterskor i SSK 13. Lycka till med studierna!  
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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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