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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap 

Ladokkod: 
B2VL01 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018): 
P2 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Magisterprogram för hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
20 av 47 (42%) (20 av 36, se nedan) 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Vid dags dato är 47 studenter registrerade, vi ser att 36 studenter har varit aktiva. 28 studenter 
är klara på hel kurs. Av dem har 18 G och 10 VG. På diskussionsforum är 33 godkända. På 
hemtentamen är 32 godkända. På seminariet är 36 godkända. 95% av de som svarade ansåg att 
deras förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra sig kursens innehåll (stämmer ganska 
bra eller stämmer helt). 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Merparten av studenterna anser att utbildningen, lärarna, kurslitteraturen och annat material på 
kursen har varit till stöd för deras lärande. Någon student angav önskemål om mer litteratur 
kring forskningsmetodik. Studenterna uppskattar kommentarer och feedback från lärarna. 
Merparten anger att undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till kursens 
lärandemål.  Kursens innehåll har varit relevant i förhållande till kursens lärandemål anser 
75% av respondenterna. På samma sätt anser merparten att examinationerna har varit relevanta 
i förhållande till kursens lärandemål. En kommentar gäller vikten av att alla studenter har 
fungerande utrustning vid examination via länk. Detta är bortom lärarnas kontroll, dvs 
studenternas ansvar. Merparten av respondenterna anger att de genom kursen har utvecklat sitt 
kritiska tänkande. 19 av studenterna har svarat på frågan kring huruvida de har utvecklat sitt 
vetenskapliga förhållningssätt, av dessa anger 15 att det stämmer ganska bra eller helt.  
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Hur kursen har forskningsanknutits 
75% av respondenterna anger att de genom kursen har fått ökad kunskap om forskning inom 
kursens kunskapsområde. Vidare anger merparten att de har fått en ökad förståelse för 
forskning.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Antalet underkända studenter i examinationsuppgift 1 har varit hög, därför har oväntat mycket tid fått 
läggas på omexamination.  
 

T 1 och 2 varit hög Sammanfattning och övriga kommentarer 
 

Ket tid fått läggas på omexaminationEventuella förslag till förändringar 
Synpunkter har inkommit på att studenterna borde få tydligare läsanvisningar vecka för vecka. 
Men vi som lärare anser att kurser på magisternivå innebär ett eget ansvar för sitt lärande. En 
annan synpunkt som framkommit rör inläggen på diskussionsforum och kraven på 
litteraturanknytning. Samtidigt har lärarlaget valt att hålla fast vid detta för att underlätta för 
studenterna att läsa och bearbeta litteraturen. Någon student anger att kursen givit idéer och 
förslag till förbättringar i aktuell verksamhet.   

 

Kursansvarig:  
Agneta Kullén Engström och Cecilia Ljungblad 
 

 


	Kursrapport

