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Kurstid 
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Antal kursdeltagare från start 80 st. 
Anta studenter som svarat 52 st. 
Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering 
avseende:  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering 
- Litteratur 
- Övrigt 

37 studenter av 52 ansåg att kursen hade uppfyllt deras 
förväntningar på ett positivt sätt. De framhöll att kursen varit 
”givande” och bidragit till många ”Aha-upplevelser” avseende hur 
arbetsliv och samhälle ser ut och fungerar. Några stycken var dock 
kritiska till att kursen upplevdes som lite ”flummig” och ”rörig”, 
konkret upplevde några av ingenjörsstudenterna att de borde ha 
fått lite bättre introduktion till det arbetsvetenskapliga fältet. De 
ansåg dock att det varit stimulerande att samläsa tillsammans med 
OPUS-studenterna men att större hänsyn måste tas till att de 
saknar vissa relevanta förkunskaper.  
Vad gäller kursmålen svarade 49 st. att samtliga 12 kursmål helt 
eller delvis uppnåtts. 3 st. ansåg dock att kursmålen avseende 
svensk arbetsmarknadsreglering, familj och familjepolitik samt 
köns- och klassperspektivet inte hade uppnåtts. Av dessa 3 var det 
dessutom 2 st. som ansåg att kursmålet avseende relationen 
mellan tekniska och sociala system inte uppnåtts. 
Vad gäller föreläsningar och seminarier framkommer i 
kursvärderingarna att det fungerade väl trots att kursen drabbades 
av sjukdom med inställda föreläsningar/seminarier. De lärare som 
fick träda in fick dock beröm för att de kunde hantera situationen 
väl. Seminariet om Human relations fick flera positiva synpunkter 
där studenterna uppskattade den ”alternativa” 
examinationsformen som innebar att skriva ett dokument på Ping 
Pong under tidspress. Några efterfrågade särskilt en ytterligare 
föreläsning om Socioteknik samt att Börnfeldts bok skulle få större 
utrymme i undervisningen. Överhuvud efterfrågas att några 
”huvudböcker” bör utgöra kusens fundament, och samtidigt 
minska på både omfattningen av littertur och 
artiklar/kapitelutdrag. 
Det framkom emellertid en del kritiska synpunkter avseende 
schemaläggning, särskilt över julhelgen, där det blev en 
koncentration av undervisning veckan innan ju-nyår helgerna, samt 
under kursens sista vecka. Examinationen i form av två omfattande 
skriftliga individuella inlämningsuppgifter upplevdes som positivt. 
Flera studenter uppgav att det är ett bra sätt att lära och sätta sig 
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in  litterturen ordentligt. Några av studenterna från 
ingeniörsutbildningen ansåg dock att de borde blivit bättre 
informerade om hur man skriver och vad som gäller för en skriftlig 
individuell inlämningsuppgift som sker i form av en liten 
kursuppsats. Även seminarieformen måste bättre förklaras vad 
som krävs vid kursstart. 
Kurslitteraturen upplevdes som relevant utifrån kursmålen samt 
intressant och givande. Särskilt bokantologin Arbetslivet 
uppfattades som en informativ och relevant lärobok. Negativa 
omdömen gällde främst böckerna/texterna av Herzberg,  Maslow 
samt Moss-Kanter. Särskilt upplevdes dem som ”föråldrade” 
eftersom den empiri som redogörs för i dessa texter är från 50-
talet respektive 70-talet. 
En återkommande synpunkt var att den skriftliga individuella 
uppgiftens status kunde ses under rättning, vilket inte kommer att 
ske i kommande kurser. 

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

Vid samtal med studenter i anknytning till senare kursmoment 
framkom att det är av vikt att inblandade lärare ger samma 
information. Samma villkor bör gälla för kompletteringsuppgifter 
och omexaminationer för kursens samtliga delmoment.  

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

Uppdatera kurslitterturen, särskilt litteraturen avseende 
arbetsmotivation och genusrelationer i organisationer. 
Schemat mer spritt över kursen, särskilt gäller det den 
undervisning som ligger över jul-nyår. Kan inte låta helgerna styra 
hur schema läggs för långt- 
Bättre information/introduktion vid kursstart där särskild hänsyn 
tas till ingenjörsstudenterna. Även anpassa undervisningen utifrån 
ingenjörsstudenternas förkunskaper. 
Viktigt att det blir en jämnare fördelning av OPUS och ingenjör 
studenter i studiegrupperna. 
Se till att resultateten av de skriftliga individuella 
inlämningsuppgifterna inte syns under pågående rättning 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 
Återkoppling via OPUS-utbildningsråd 

- till nästkommande grupp 
studenter 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget  

Övrigt 
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