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OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av 
lärarutbildningen kansli. 
 
 Kurs 
Examensarbete med inriktning mot intensivvård 

Kurskod 
OMA 503 

Hp 
15 

Program 
 X  programkurs            fristående kurs          
uppdragsutbildning 

Termin i program Kursdatum 
v.15 Vt-12 t.o.m. v.11 Vt-
13 

Antal registrerade på kurs 
15 
 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig 
kursutvärdering 
9 
  

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet 
tentatillfällen) 
14; 12 Godkänd, 2 Väl godkänd (1 tillfälle) 

Har kursens mål examinerats 
Ja 
 

 
Förändringar till detta kurstillfälle 
 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  
Riktlinjerna för examensarbete har reviderats och förtydligats. Samverkan med den 
kliniska verksamheten har påbörjats.  
 
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys) 
Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen; 
annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?  
Lärarens synpunkter och kommentarer.  
Studenterna har svarat att kursen har varit intressant och stimulerande, uppmuntrat till 
kritiskt tänkande och att kursens lärandemål har uppnåtts. Samtliga studenter (utom en 
student) har varit nöjda med studiehandledningen. Fyra studenter är mycket nöjda med 
handledningen och tre studenter anser att kommunikationen med handledaren har 
fungerat bra. Samtliga studenter svarade att det vetenskapliga arbetet, opponentskapet 
och respondentskapet har varit bra och att examinationerna har överensstämt med 
kursens lärandemål. Flertalet av studenterna har svarat att kurslitteraturen är relevant, 
lagom svår och att den har bearbetats. 
Studenterna anser att kvaliteten på kursen har varit mycket hög, hög eller godtagbar.  
Hälften av studenterna anser att arbetsbördan har varit mycket hög. Fem studenter är inte 
nöjda med handledningen och kommunikationen med handledaren har inte fungerat bra 
 
Några studenter är inte nöjda med sin handledare då kommunikationen fungerat dåligt 
mellan studenter och handledare. Studenterna har saknat eller fått dålig respons från 
handledaren. Detta har också lett till att arbetsbördan har varit mycket hög för dessa 
studenter. Trots detta har studenterna bedömt att kvaliteten på kursen är hög. 
 
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
 
 
Handledarens respektive examinatorns ansvar i processen behöver ses över. 
Regelbundna diskussioner i handledargruppen och mellan handledare och examinator. 
 
 



Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit 
 
 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
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