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Kursutvärdering / Kursrapport 
 

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

Datum: 15 03 25 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Smärta och smärtlindring, 7,5 hp 

Inom program / fristående 
 

Valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet 

Kursansvarig 
 

Ewa Lagerström 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

v.4 - 8 Våren 2015 

Antal kursdeltagare från start  
 

31 

Anta studenter som svarat 
 

20 

Examinationsresultat  
 
 
 

Kursen examineras med reflekterande loggbok, studieuppgift, 
seminarium och verksamhetsförlagd utbildning. 
Resultat:29 G 
                  2 VG 

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

 

 
 

Sammanfattning av 
mittvärdering  
 

 

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

 

Av de studenter som svarat på enkäten anger flertalet att 
kursintroduktion, lokaler/teknik och lärplattformen Ping Pong har 
fungerat bra. Övervägande delen av studenterna uppger också att 
måluppfyllelsen för kursen är god samt att examinationsformerna 
har överensstämt med kursens mål. 
Många studenter uppger att föreläsningsinnehållet absolut har 
underlättat lärandet och att föreläsarna har bidragit till den 
uppfattningen. 
Kurslitteraturen anges vara bra men lite väl avancerad, tungläst 
och framförallt dyr för en så liten kurs. 
Introduktion inför VFU har varit tillräcklig och stöd från 
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handledare, möjlighet till reflektion samt AssCe-dokumentet har 
bidragit till lärandet under den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Det framkommer dock att AssCe upplevs för omfattande för en tre 
veckor lång placering och att det är lätt att förstora upp målen så 
att kraven blir för höga. Vissa studenter uttrycker också att AssCe 
ibland är ett hinder i lärandet eftersom många handledare inte 
förstår hur man ska tolka frågorna och koppla dem till kursens mål. 
Det finns förslag på att handledarna bör få mer utbildning om 
dokumentet.  
Gällande AssCe dokumentet finns det frågor om varför "mycket 
god måluppfyllelse" finns med i det nyss reviderade dokumentet 
eftersom studenten inte kan erhålla  VG på VFU placeringen. 
 
Övervägande delen av de studenter som svarat på enkäten anser 
att man absolut har kunnat omsätta de teoretiska kunskaperna i 
praktiken. 
Vissa studenter uttrycker att det inte fanns så många 
”smärtpatienter” inom den verksamhet som VFU-platsen var 
belägen vilket gjorde att de inte kunde tillämpa de kunskaper som 
kursen fokuserade på 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 
 

Vid samtal med studenterna anser de att kursen är mycket givande 
och ger värdefull kunskap som är nödvändig inom 
sjuksköterskeprofessionen. Därför anser de att kursen borde vara 
obligatorisk i sjuksköterskeprogrammet. 
Några studenter uppger att de blev besvikna över att inte få gå den 
valbara kurs som de hade önskat som första val. Men efter 
smärtkursens inledning och start uttrycker de att de är mycket 
nöjda med kursen och att de är tacksamma över att få läsa den. 

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

Se över praktikplatserna 
 
 Mer information till både studenter och verksamhet om AssCe-
dokumentet hur det ska tillämpas utifrån kursplanernas mål. 
 
Se över kurslitteraturen. 
 

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

just avslutat kursen 
 

Kursrapport  kommer att finnas tillgänglig på Hb:s hemsida. 
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- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Rapport vid nästkommande kurs introduktion. 

Övrigt 
 
 
 
 
 
Till kursrapporten ska bifogas den grafiska sammanställningen (staplarna) av 
studenternas svar på kursvärderingen i PingPong. Inga kommentarer ska bifogas.  
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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
mailto:vhb@hb.se
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