Kursrapport
Kursens namn:

Ladokkod:

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap
inom vård och omsorg 7,5 hp och
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap
inom vård och omsorg 7,5 hp fristående

B2VL01

Antal högskolepoäng:

Period (ex P1 2018):

7,5 hp

P2 2019

B2VL02

Inom program alt. fristående kurs:

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg,
distans, 60 hp

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer
Svarsfrekvens 35% (25 av 71 respondenter). Svarsfrekvensen är baserad på antal studenter som är
registrerade i kursen.

Analys av:
Studenternas prestation och resultat på kursen
2020-04-29 var 54% (27 av 50) av studenterna klara med kursen. Arton (n = 18) hade fått betyget
Godkänd och nio (n = 9) hade betygsatts som Väl Godkända i kursen B2VL01 inom
magisterprogrammet.
Av dem som läste kursen som fristående kurs, B2VL02, var 31% (8 av 26) av studenterna klara med
kursen. Sju (n = 7) av hade fått betyget Godkänd och en (n = 1) var Väl Godkänd på kursen.

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande
Kursens innehåll har varit till stöd för studenters lärande liksom kurslitteraturen. Kursens innehåll
var relevant utifrån lärandemålen. Undervisningen har bedrivits på distans och uppfattades som
ändamålsenligt liksom examinationerna utifrån kursens målsättningar.
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Hur kursen har forskningsanknutits
Kursen uppfattades ha bidragit till kritiskt tänkande och gett ökad kunskap om forskning inom
området. Litteratur, artiklar och övrigt material är forskningsanknutet och har relevans för
ämnesområdet. Lärare i kursen har bidragit med kunskap utifrån egen forskning vid inspelning
av filmer och litteratur till referenslistan.

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet
Kursen ges inom ramen för magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande
ledarskap inom vård och omsorg 60 hp. Kursen bedöms ha fungerat väl i relation till de övriga
kurserna, dock hade det behövs en ytterligare strategi för att involvera de studenter som
tillkom i den fristående kursen (B2VL02).

Hur kursens resurser har använts och upplevts
Fyra lärare arbetade i kursen. Mer feedback till studenterna på diskussionsforum hade varit
önskvärt.

Sammanfattning och övriga kommentarer
Kursen uppfattas stämma med studenternas övriga utbildningar inom magisterprogrammet
samt överensstämma med deras kunskapsnivå.

Eventuella förslag till förändringar
Genomgång av kurslitteratur och filmmaterial. Förstärkt studentkontakt, ex genom feedback
på diskussionsforum.

Kursansvariga:
Cecilia Ljungblad
Angela Bångsbo
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