KURSRAPPORT – SAMLAD DOKUMENTATION AV KURSUTVÄRDERING
Fakulteten för hälsa och samhälle

Arbetet med kursvärderingar och kursrapporter ingår som en del i fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad
nivå. Kursrapporten är en samlad dokumentation av genomförd kursutvärderingen och är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser
och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. I kursrapporten beaktas studenternas kursvärderingar, lärarnas synpunkter om
kursens genomförande och resultat utifrån en bedömning av studenternas faktiska läranderesultat i förhållande till kursens lärandemål.
Kursrapporten innehåller också nyckeltal, analys och utvecklingsplan för kursen.
Det är av största vikt att studenterna ges möjlighet att medverka genomgående i kursutvärderingsprocessen och att de tar till vara
möjligheten att ge konstruktiv kritik. På så vis kan resultaten fungera som ett relevant och konkret underlag för förbättringar.
Strukturen för kursutvärdering beskrivs i Riktlinjer för kursutvärderingsprocessen (LED 1.3-2018/123) samt i Rutiner för kursvärderingar och
kursrapporter för hälsa och samhälle LED 1.3-2016/187.
Kursrapporten som sammanställs efter varje genomförd (hel) kurs utgör underlag för återkoppling till studenter och följs upp vid
kvalitetsdialoger på fakultets- och universitetsgemensam nivå.

Bakgrundsinformation (ifylles av studieadministratör)
Kursnamn

Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård
Kurskod

Omfattning (hp)

Termin som kursen genomförts

OM121B

30

H21

Ange fristående kurs eller uppdragsutbildning (om kursen har genomförts inom ett program ange
programnamnet)

Sjuksköterskeprogrammet
Kursansvarig lärare

Antal registrerade studenter

Mari-Louise Nilsson och Josefine Thylefors

110

Studentperspektiv (ifylles om möjligt av studieadministratör, i annat fall av kursansvarig)
Formativ kursvärdering/Temperaturtagning form för kursvärdering (muntlig eller enkät) och när den
genomförts
Antal studenter som besvarat formativ
kursvärdering/Temperaturtagning

-

Svarsfrekvens i procent
(svarsfrekvens i procent ska anges när den formativa
kursvärderingen har genomförts via enkät, exempelvis
vid temperaturtagning.)

-

Summativ kursvärdering (muntlig eller enkät) och när den genomförts
Enkät 13-21 januari 2022
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Antal studenter som besvarat summativ
kursvärdering (ange gärna både antal
registrerade studenter och antal aktiva
studenter på kursen)

Svarsfrekvens i procent (ange gärna svarsfrekvens både
baserad på antal registrerade studenter och antal aktiva
studenter på kursen)

48

43,6

Återkoppling till studenter som har genomfört kursen: beskriv hur och när återkopplingen genomförts
☐
☐
☒
☐

Via mail
Canvas
Dialog i klassrummet
Annat sätt, hur:

Datum för återkoppling:

220401

Återkoppling till nya studenter på nästkommande kurs: beskriv hur återkopplingen kommer att genomföras

☒ Presenteras vid kursstart
☐ Annat sätt, hur:

Lärarperspektiv (ifylles av kursansvarig lärare)
Resultat: Här sammanfattas kommentarer till kursens genomförande och resultat utifrån en bedömning av
studenternas faktiska läranderesultat i förhållande till kursens lärandemål (inkl. information om examinationens utfall).
Såväl framgångsfaktorer som problem identifieras

Arbetsformer: Kursen arbetsformer och läraktiviteter upplevdes vara ett stöd i lärandet för att uppnå
lärandemålen (4,5). Kursens arbetsmaterial upplevs ha underlättat för att uppnå lärandemålen (4,7). I
flertalet kommentarer lyftes fördelar med digital undervisning och förinspelat material. I
kommentarer lyftes vikten av att lägga in pauser i föreläsningarna. En student kommenterade att det
var svårare att ta till sig studierna digitalt och att hen saknade att träffa studiekamrater. Önskemål
framkom om föreläsningar kring benlindning, kommunikation (Det svåra samtalet) samt undervisning
om vård i livets slut innan studenterna gick ut på VFU.
Utvärdering: Ett förslag för att utvärdera digitala föreläsningar var att använda sig av en QR kod i
slutet på föreläsningarna. Föreläsarna önskar gärna konstruktiv kritik efter given föreläsning och i en
kommentar togs det upp att alla studenter inte känner sig bekväma att samtala inför en grupp. Kursen
upplevdes som väl forskningsanknuten (4,5).
Tentamen: Synpunkter framkom att tentamens svårighetsgrad var ojämt fördelad mellan tentamen 1
och 2 och att tidsramen mellan föreläsningar och tentamen 2 upplevdes för lång. Digitala tentamen
har ej varit aktuellt under denna termin men på frågan om det var lockande att använda sig av
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otillåtna hjälpmedel så svarade en student: "Det är ett eget ansvar, jag ser tentor som ett sätt att
mäta min egna kunskap och jag vill lära mig för livet fuskar man så fuskar man för sig själv anser jag."
Andra kommentarer som lyftes relaterat till omställningen till digital undervisning var att skolan hade
hanterat omställningen bra och att det var en bra mix mellan teori och praktik. Det fanns exempel på
föreläsningar som kommenterades som informativa och sakliga men även exempel på att föreläsarna
saknade engagemang. Vikten av att interagera med studenterna även i digital undervisning lyftes som
viktigt. Genomförandet av digitala föreläsningar upplevdes fungera (5,4) och även för digitala
seminaruim (5,3).
VFU: Hanteringen av VFU under covid-19-situationen lyftes som problematisk. Det var en stor
omsättning på handledare relaterat till sjukdom. I en kommentar lyftes bristen på stöd från
universitet och otydlig information. Det fanns utmaningar att hinna ta igen missade arbetspass på
grund av sjukdom. Kommentarer framkom att VFU Geriatrik var för lång och det fanns kommentarer
om att det var en utmaning att bedömningarna skedde via zoom. Den teoretiska arbetsbelastningen
nämdes också som hög under VFU. Synpunkter på AssCE framkom att det tolkades på olika sätt av
olika examinatorer vilket upplevdes orättvist. Genomförandet av examinationen av VFU upplevdes
mycket bra eller bra av merparten av de svarande medan 10 % upplevde det dåligt (1,7).
Genomförandet av praktiska övningar och färdighetsprov under VFU upplevdes fungera bra (4,7).
I ett par kommentarer påpekades att man ansåg att det var för många studenter samlade vid
tentamen med risk för smittspridning.
Arbetsbelastningen på kursen upplevdes som genomförbar och studenternas egna ansvar för sitt
lärande ansågs fungera väl (5,1). Kursens lärandemål bedöms ha uppfyllts (5,1) och möjlighet till
studentinflytande upplevdes i ganska stor utsträckning (3,8). Kursen som helhet upplevdes motsvara
studenternas förväntningar i stor utsträckning (4,6).

Analys: Analys utifrån en sammanfattning av studenternas individuella kursvärderingar -såväl ev. formativa som
summativa. Görs i samverkan med i kursen involverade lärare alternativt att medverkande lärares synpunkter beaktas.

Studenterna upplever att den teoretiska belastningen är hög under VFU och studenterna kan syfta på
de strukturerade läraktiviteterna som ska göras under VFU. Studenterna behöver förstå att dessa
uppgifter är till för att stärka den teoretiska förankringen i VFU och syftar till att stödja lärandet.
Kursutvecklings- och åtgärdsplan: Kursansvarigas förslag till förändringar, kommentarer och åtgärder. Beskriv vilka
relevanta och möjliga förändringar som ska genomföras på kort och lång sikt och när de planeras genomföras. Beskriv
om det är kursansvarig eller annan lärare som ansvarar för att genomförandet sker. Kommentera varför inga
förändringar behövs trots ev. identifierade problem. Uppföljning av föreslagna åtgärder enligt tidigare kursrapport/er ska också redovisas här.

Vårterminen 2022 innebär en övergång till digital tentamen med Inspera för att utveckla kvaliteten i
tentamen med fler pedagogiska möjligheter och öka rättssäkerheten. Informera och förtydliga
progressionen i tentamen moment 1 och 2 kommer att ske i såväl studiehandledning som muntligt vid
kursintroduktion och kursforum.
Fortsatt uteckling av samarbetet med kommun och region för att stärka kvalliten på VFU. Klinisk
lärarparsmodell utvecklas mellan Malmö stad och MAU.
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Kursplanen för OM121B gjordes om inför HT2020 och kommer att revideras under VT/HT2022. I
revisionen kommer bland annat kursutvärderingar utförda inom ramen för den gällande kursplanen
att användas som underlag.

Publicering och arkivering (ombesörjs av studieadministratör)
Publicering av kursrapport: var och när publicering genomförts
8 mars 2022, Box

Arkivering av kursrapport: var och när arkiveringen genomförts

8 mars 2022, Box

Studieadministratör
Namn

Datum

Viktoria Supranovich

8 mars 2022
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