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Kursrapport –  Akademin för vård, arbetsliv och välfärd      
 

Kursens namn: 
Psykosociala aspekter  

Ladokkod: 

11OU30 

 
Antal högskolepoäng: 
7.5 

Period: 
(P1 2019) 

Inom program alt. fristående kurs: 
OPUS-programmet 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
 24 personer har svarat på enkäten (48%)  

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
47 personer har helkursbetyg 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
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En majoritet av studenterna uppger att kursmålen har uppfyllts i stor utsträckning, se nedan:  
 
Anser du att kursens mål nedan har uppfyllts; dvs. anser du din förmåga ökat att:  
 
redogöra för centrala psykosociala aspekter som samverkar på individ-, grupp- och 
organisationsnivå (Stämmer helt, 58, 4%, stämmer ganska bra 26%, stämmer delvis 15, 6%).  
 
Beskriva olika slag av ledarskap och dess effekter på arbetsgruppen, (Stämmer helt, 32%, 
stämmer ganska bra 57, 8% stämmer delvis 15, 6%).  
 
Identifiera olika slag av svårigheter som kan uppstå i en arbetsgrupp (, (Stämmer helt, 42, 3%, 
stämmer ganska bra 32 %, stämmer delvis 25, 6%).  
 
Planera och genomföra olika former av samtal relevanta i en arbetsorganisation, dvs. både samtal 
där syftet är personalutvecklande och svåra samtal vid kriser för individen och/eller 
verksamheten(Stämmer helt, 19, 6%, stämmer ganska bra 45, 7%, stämmer delvis 24, 7%, 
stämmer inte alls 9, 9%).  
 
Identifiera och analysera psykologiska och psykosociala faktorer verksamma i en arbetsgrupp 
(Stämmer helt, 36, 7% stämmer ganska bra 36, 7% , stämmer delvis 26, 5%.  
 
Kritiskt bedöma samt värdera konsekvenserna av exkludering från en arbetsgrupp baserat på 
genus, etnicitet, klass och ålder. Stämmer helt, 45% stämmer ganska bra 50%, stämmer delvis , 
48%).  
 
 

Undervisning och examination 
 
En majoritet av studenterna upplever att undervisningen har varit till stöd för det egna lärandet. 
(Stämmer helt, 40, 4%, stämmer ganska bra, 54, 8%, stämmer delvis 4, 8%) 
 
Studenterna uppger att seminarier och föreläsningar har varit bra. Det har upplevts som positivt 
att seminarierna har varit varierade, det finns däremot delade uppfattningar avseende det moment 
som rör konflikthantering  och svåra samtal då en del studenter upplevde det som givande, någon 
uttryckte att den teoretiska delen var mycket bra, medans andra önskade mer konkreta fall att 
arbeta med, praktisk övning och feedback på det. En del önskade också att få återkoppling från 
någon som hade arbetat med konflikthantering och att man arbetar mer med studenternas egna 
erfarenheter. Gästföreläsningen på kursen har också varit väldigt uppskattad.  
 
Majoriteten av studenterna uppger också att examinationsformerna på kursen har varit till stöd 
för lärandet (Stämmer helt, 31, 3%, stämmer ganska bra, 42, 4%stämmer delvis, 26, 3%)-. Flera 
studenter uttrycker också att hemtentamen har varit bra.  
 

Kurslitteratur 
 
Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till stöd för mitt lärande (Stämmer helt 74 
%, Stämmer ganska bra 25, 9%). Studenterna är överlag mycket nöjda med kurslitteraturen, de 
tycker att den är mycket bra, rolig och intressant.  
 
Forskningsanknytning 
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När det kommer till forskningsanknytningen uppger studenterna följande: Genom kursen har jag 
fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde (Stämmer helt, 15%, stämmer 
ganska bra, 63, 6% stämmer delvis, 21, 2%) 
 
 
Övriga kommentarer 
 
Den här kursen har gjorts om till stora delar och det är första gången som den har gått i sin 
nuvarande form. Flera studenter utrycker att kursen har varit lärorik och intressant samt att den 
har uppfyllt förväntningarna, dock är det några som också uttrycker att de hade velat ”djupdyka” 
mer i  vissa ämnen och att kursen borde ha varit mer omfattande.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuella förslag till förändringar 
Inför nästa gång så kommer det moment som rör konflikthantering och svåra samtal att ses över, 
detta för att kunna förtydliga det och göra det mer praktiskt inriktat. Däremot vad gäller kursens 
omfattning så kvarstår den i nuläget på 7, 5hp. 
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