
 
Högskolan i Borås        
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd    
Kursvärdering och kursrapportering  
 

Kursrapport  
 
 

Kursens namn:  Arbetsmiljö 
 

Antal högskolepoäng Hel kurs  
7.5 högskolepoäng/Credits  

Ladok-kod: B1OÖ01 

Antal registrerade studenter: 40 

Program/fristående:  OPUS 

  

Kursansvarig:  Cecilia Ljungblad 
Kurstid: VT 2017 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
153 h 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enkät 70% (28 av 40 ) 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen skall 
framgå måluppfyllelse. 

När det gäller huruvida kursmålen har uppfyllts så 
svarar alla utom en respondent att de helt eller delvis 
har uppfyllts. En person svarar ”nej” när det gäller 
kursmålet ”problematisera hur arbetsmiljöarbetet kan 
integreras med den framtida yrkesrollen i ett 
organisatoriskt sammahang”.  
 
Angående om kursen har uppfyllt förväntningarna var 
merparten positiva, men fem personer angav att de 
hade förväntat sig annat/mer.  
 
Angående kurslitteraturen så är det flera som inte var 
nöjda med Sennets bok, dock fanns det även de som 
tyckte den var bra.  
 
När det gäller kursens arbetsformer så är många 
positiva/nöjda, men några efterfrågar variation, dels i 
stort, dels när det gäller hur seminarier går till, och 
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några vill ta bort grupparbete på grund av tidsbrist.  
 
När det gäller examinationsformerna så var merparten 
nöjda, några framförde dock en önskan om att vi ska 
sluta med hemtentamina.  
 
Slutligen fick studenterna skriva vad de anser kan 
förbättras/förändras till nästa gång. Här spretade svaren 
och det enda som tydligt framgick var önskan om fler 
handledningstillfällen för grupparbetet. Exempel på 
svar handlar om ytterligare ett seminarium då det var 
värdefullt, att vi ska släppa kurslitteraturen tidigare, att 
vi ska ge mer konkreta exempel på förebyggande 
arbetsmiljöarbete, bättre litteratur, studiebesök – 
skyddsombud, salstenta samt mer konkreta verktyg.  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Slutsatsen är att kursen överlag fungerade väl!  
 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  
 

Se över litteratur. I övrigt bör vi diskutera i kommande 
kurslag. 

Övrigt   
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