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Kursens namn:  Arbetsmiljö 
 

Antal högskolepoäng Hel kurs  
7.5 högskolepoäng/Credits  

Ladok-kod: B1OÖ01 A164TG  

Antal registrerade studenter: 70 

Program/fristående:  OPUS & ingenjörsutb 

  

Kursansvarig:  Cecilia Ljungblad 
Kurstid: VT 2018 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
206 h 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enkät 31% (22 av 70 ) 

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

När det gäller frågan I vilken utsträckning anser du att 
kursen bidragit till att du kan identifiera skilda såväl positiva 
som negativa konsekvenser som arbetet kan ha på individ, 
organisation och samhälle, anger 51% i stor utsträckning, 
36% i ganska stor utsträckning, 13% varken eller. 

När det gäller frågan I vilken utsträckning anser du att 
kursen har gett dig kunskaper i att beskriva hur 
arbetsorganisationen och produktionsprocessen har inverkat 
och kan inverka på individ och samhälle, anger 22% i stor 
utsträckning, 60% i ganska stor utsträckning, 9% varken 
eller, 9% i ganska liten utsträckning. 

När det gäller frågan I vilken utsträckning anser du att 
kursen bidragit till färdigheter i att analysera olika former av 
faktorer som är av betydelse för hälsa och ohälsa i 
arbetslivet, anger 46% i stor utsträckning, 46% i ganska stor 
utsträckning, 4% varken eller, 4% i liten utsträckning.  

När det gäller frågan I vilken utsträckning anser du att 
kursen bidragit till kunskap i att problematisera hur 
arbetsmiljöarbetet kan integreras med den framtida 
yrkesrollen i ett organisatoriskt sammanhang, anger 32% i 
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stor utsträckning, 51% i ganska stor utsträckning, 9% varken 
eller, 4% i ganska liten utsträckning, 4% i liten utsträckning. 

När det gäller frågan I vilken utsträckning anser du att 
kursen bidragit till din förmåga att värdera hur förebyggande 
arbetsmiljöarbete kan bidra till ett socialt hållbart arbetsliv, 
anger 28% i stor utsträckning, 64% i ganska stor 
utsträckning, 4% varken eller, 4% i ganska liten 
utsträckning.  

När det gäller frågan Hur bedömer du kursens upplägg som 
helhet, anger 9% mycket bra, 45% anger bra, 9% varken 
eller, 27% mindre bra, 9% inte bra.  

När det gäller frågan Hur bedömer du kursens föreläsningar, 
anger 23% mycket bra, 41% bra, 32% medel, 4% mindre 
bra.  

När det gäller frågan Hur bedömer du kursens seminarier? 
Anger 9% mycket bra, 13% bra, 37% medel, 22% mindre 
bra, 18% mindre bra.  

När det gäller frågan Hur bedömer du kursens 
examinationsformer, anger 15% mycket bra, 55% bra, 10% 
medel, 20% mindre bra.  

När det gäller frågan Hur bedömer du kurslitteraturen, 
anger 22% mycket bra, 60% bra, 13% medel, 4% mindre 
bra. 

När det gäller frågan Hur bedömer du din egna arbetsinsats 
under kursen, anger 22% mycket bra, 55% bra, 18% medel, 
4% inte bra.  

När det gäller frågan Hur många timmar per vecka har du 
ungefär lagt ner på kursen, anger 9% mer än 40 h/v, 36% 
anger 31-40 h/v, 18% anger 21-30 h/v, 27% anger 11-20 
h/v, 9% anger 0-10 h/v.  

 

När det gäller frågan Vad tar du med dig från kursen till dina 
fortsatta studier svarar studenterna t ex: 

• Vikten av ett bra arbetsmiljöarbete  
• Kanske inte så mycket till vidare studier men desto 

mer till yrkeslivet.  
• Problematiken med att på ett integrerat sätt kunna 

förmedla en positiv psykosocial arbetsmiljö. Att det 
är viktigt att man jobbar med det dagligen och inte 
bara när problem uppstår.  

• Arbetsmiljö känns jätteviktigt i mitt framtida yrke så 
jag kommer ta med mig mycket. Jag hade gärna 
även skrivit om något arbetsmiljörelaterat i 
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tillämpningsarbetet då det hade varit spännande att 
gå djupare än vad vi gjorde i gruppuppgiften.  

• Vikten av att arbeta aktivt hela tiden med 
arbetsmiljöarbetet, kursen har öppnat ögonen för 
tidigare/nuvarande arbetsplatser och vart de brister. 
En otroligt nyttig lärdom.  

• Vikten av att arbeta förebyggande med arbetsmiljön 
både de psykosociala men även den fysiska för att 
bidra med ett hållbart arbetsliv.  

• Jag tar med mig hur viktigt det är med ett 
arbetsmiljöarbete och att det är en oerhört viktig 
fråga i arbetslivet.  

• Dels en liten träning inför b-uppsatsen och många 
nya intressanta infallsvinklar att fundera över.  

• En motivation att förebygga dålig arbetsmiljö.  
• Till mina fortsatta studier: att se till att röra på mig 

mer under studietiden. Ändra arbetsställning every 
now and then. 
Till mitt framtida yrkesliv inom HR/ledarskap: att 
verkligen se medarbetarna, inte ha för stora grupper 
under varje chef, att samma faktorer kan påverka 
människor väldigt olika.  

• Svårt att svara på men främst en större insikt på hur 
viktig både den psykosociala och fysiska miljön är. 
Vad det kan få för konsekvenser och hur man kan 
jobba förebyggande.  

• Ett bredare tänk kring hur arbetsmiljön påverkar 
både organisation, samhälle och individ. Jag känner 
mig lite mer som en personalvetare vilket är 
fantastiskt.  

• Vikten av att arbeta med arbetsmiljö och hur man 
bör vara i vissa situationer.  

• Jag vill arbeta med arbetsmiljö i framtiden för att det 
är så otroligt viktigt. Hela kursen är relevant för mig. 

 

Övriga kommentarer: 

• En intressant och mycket relevant kurs i dagens 
samhälle tycker jag. Känns som jag gärna hade lärt 
mig ännu mer inom detta ämne innan det är dags att 
börja arbeta  

• Ni gör ett bra jobb! 

  

 
Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Se över förutsättningar för samläsning med 
ingenjörer/stor grupp, då problematik kring detta lyfts, 
i och med att alla inte enbart läste denna kurs.  
 
Mindre grupper vid seminarierna efterfrågas, samt 
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uttrycker flera att seminarierna inte gav så mycket som 
de brukar.  

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

 

Övrigt   
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