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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Hållbar organisering och styrning inom 
vård och omsorg  

Ladokkod: 
B2VO01 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period : 
P1 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Kursen ingår som första kurs i magisterprogrammet Hållbar organisering och 
hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Kursvärderingen har besvarats av 30 studenter, 39%, samtliga förstagångs registrerade. 
Flera påminnelser om vikten av att besvara kursvärderingen har skickats till 
studenterna. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Totalt registrerade sig 76 studenter på kursen. Av dessa  loggat in på PingPong och  
har öppnat material på kurssidan. Aktiva på diskussionsforum har 59 studenter varit. 
Endast  studenter examinerats på kursen. Flera studenter har gjort delar av de tre 
examinationsuppgiftena men inte samtliga. 
Betygen på de som examinerats på examinationsuppgiften individuell skriftlig 
tentamen fördelar sig på 8 Väl godkända och 32 Godkända. 
Antalet studenter som examinerats med godkänt på examinationsuppgift2, 
diskussionsinlägg uppgår till 39 stycken 
Bland de tre studenter som hört av sig och anmält studieavbrott har angivits förändrad 
arbets- eller familjesituation som orsak.  
De aktiva studenteras nyttjande av diskussionsforum på PingPong har varit god,  
totalt har 1109 inlägg gjorts under kursens gång.  
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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 och annat videomaterial har funnits 
tillgängligt på kurssidan vilket möjliggjort för studenterna att se dem upprepande 
gånger och vid tillfällen som passar dem.  
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 med hjälp av kurslitteraturen och vetenskapliga 
artiklar som studenterna själva sökt fram 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen är första kursen i magisterprogrammet  
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Kursen har drivits av tre lektorer. Då det är första kursen i magisterprogrammet har 
mycket lärartid fått läggas på att introducera studenterna till akademiskt skrivande 
inklusive referenshantering. Därför önskvärt med utökad kursbudget. 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Vid de muntliga utvärderingar som genomförts i anslutning till seminarier framkom att 
studenterna  
upplevt kursen som intressant och nyttig. Det efterfrågades sidhänvisningar veckovis 
till kurslitteraturen. Denna synpunkt kom upp redan vid introduktionen och vi 
förklarade då att på magisternivå förväntas studenten själv kunna ansvara för inläsning 
av kurslitteratur fördelat på kursveckorna. Initialt stora svårigheter för merparten av 
studenterna med referenshanteringen men det blev bättre under kursens gång. 
 
Studenterna uppgav att de initial upplevde krångligt att hitta information och förstå 
strukturen på Pingpong. 
Studenterna efterfrågade tätare kontakt med lärarna och frekventare feedback på sina 
insatser. 
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I utvärderingen lyftes även problematiken med sen antagning upp då studenter 
upplevde det svårt att komma ikapp. 
 

Eventuella förslag till förändringar 
Studenterna efterfrågade möjlighet att via webben direkt kunna chatta och ställa frågor 
till lärarna. Det har i tidigare kurserprövats att lärare funnits tillgängliga på nätet fast 
tid en kväll i veckan just för att kunna svara på frågor men endast någon enstaka 
student utnyttjade den möjligheten. Kan dock vara värt att pröva igen inför hösten 
2020.  

 

Kursansvarig:  
Agneta Kullén Engström 
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