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Kursens namn: 
Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett 
hållbarhetsperspektiv 

Ladokkod: 
B2VF01 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period: P3 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Kursen ges inom magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom 
vård och omsorg, 60 hp 

 Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Kursvärderingen har besvarats av 17 studenter av de totalt 35 som valde att registrerade sig på 
kursen. Trots flera påminnelser och vädjan om att kursvärderingenskulle besvaras var 
svarsfrekvensen låg, 48%. Då det är en distanskurs har inte möjligheten att låta studenterna 
under lektionstid fylla i kursvärderingen funnits. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Antalet studenter som till dags dato examinerats på hel kurs är 25 stycken. Två studenter som 
registrerat sig på kursen har varit helt inaktiva och inte deltagit i något av de examinerande 
momenten 

Betygen på de som examinerats på hel kurs fördelar sig på 3 Väl godkänd och 22 Godkänd 

Studenternas engagemang på diskussionsforum har varit stort med många inlägg och 
kommentarer, sammanlagt 486 stycken. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
Kursen har bedrivits via distanspedagogik som i sig kräver aktivt deltagande från både studenter och 
lärare. Inspelade föreläsningar har använts vilket möjlig gör för studenterna att se dem upprepande 
gånger och vid tillfällen som passar dem. 
Att använda diskussionsforum även för att utbyta erfarenheter och idéer har varit uppskattat. 
Examinationerna kräver att studenten förutom att visa på teoretisk kunskap och visar på förmåga att 
reflektera över litteraturen och egen verksamhet 

 



 

 
Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen har forskningsanknutits dels genom anvisade veteskapliga artiklar inom området men även 
genom att studenterna själva har sökt, analyserat och reflekterat över artiklar. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Enligt vad som framkommer i studenternas svar har kursen passat väl in i programmet och de har 
kunna se en röd tråd i relation till tidigare kurser 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Kursen har drivits av två lektorer och kursbudgeten har varit relevant. Enligt studenterna har 
lärarna varit lättillgängliga för frågor och kontakt.  

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Studenterna har vid den muntliga utvärderingen som också genomförts framhållit att de upplevt 
kursen som nyttig och användbar i deras arbete. De har också påtalat vikten av de begränsningar 
vadgäller antalet ord i inlägg på diskussionsforum följs. Detta kommer tryckas än mer på vid 
kommande kursintroduktioner. 
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I kursvärderingen framkom önskemål om veckovisa litteraturanvisningar. Då kursen går på magisternivå 
bedömer vi lärare dock att studenten med stöd av handledningsfrågorna själva ska kunna bedöma vilken 
litteratur som är lämplig för de olika veckorna. Studenterna diskuterade vid den muntliga utvärderingen poäng 
fördelningen mellan de olika examinationsmomenten då diskussionsforum upplevdes ge för lite poäng. 
Förslaget att utöka totala kurspoängen kan inte tillgodoses då programmet omfattar 60 poäng och det inte 
bedöms relevant att flytta poäng från annan i programmet ingående kurs. 

 
Kursansvarig: 
Agneta Kullén Engström 

 


