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Kursrapport 
 

Kursfakta 

Kursens namn 

 

Psykosociala aspekter, 7.5 hp   

Inom program 

 

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp  
 

Kursansvarig 

 

Lillemor Adriansson 

Kurstid 

(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 40 - 44, HT16 

Antal kursdeltagare från start  

 

42 st 

Antal studenter som svarat 

 

 23 st 

Examinationsresultat  

 

 

 

 

40 st studenter har helkursbetyg 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering 

avseende:  

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll  

- Lokaler 

- Kursvärdering 

- Litteratur 

- Övrigt 

Kursen fick blandade omdömen. 10 st (av 23) som besvarade 
enkäten ansåg att kursen uppfyllt deras förväntningar samt 
utryckte kommentarer som ”nöjda överlag”, ”bra”, ”fått förståelse 
och bredare inblick”.   9 st ansåg dock att kursen inte uppfyllt deras 
förväntningar samt uttryckte kritik avseende kursen. Den 
grundläggande kritiken avsåg att kursen upplevdes ”som rörig” 
samt att den ”saknade en röd tråd”. 
 
Vad gäller målen framkom att 14 st (av 23) att dessa helt eller 
delvis uppfyllts. Något eller flera av de tre målen som avser 
”faktorer verksamma i en arbetsgrupp”, ”personalutvecklande 
och/eller svåra samtal” samt ”ledarskapets effekter på 
arbetsgruppen” ansågs dock inte vara uppfyllda av totalt 9 
studenter. 
 
Formen med föreläsningar, seminarier och workshops ansågs som 
givande av flertalet svarande. Däremot framfördes en del kritik 
avseende innehållet i upplägget av dessa. Särskilt ansåg en del av 
studenterna att rollspelet avseende svåra samtal kunde ha 
fungerat bättre. Särskilt ge bättre kopplingar till deras kommande 
yrkesliv. Även föreläsningarna fick en del kritik för att de dels inte 
fokuserade på kurslitteraturen, dels att det var andra saker ur 
litteraturen som togs upp och fokuserades på än vad som senare 
kom på tentamen.   
 
En återkommande kritik var att formen med Salstentamen inte 
fungerade särskilt bra som examination. Särskilt kritik mot 
betygssystemet som tillämpades samt att den inte examinerade 
relevanta delar av kurslitteraturen framfördes. En majoritet av de 
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som besvarat enkäten anser att en ”hemtentamen” (Individuell 
skriftlig inlämningsuppgift) skulle fungera bättre för kursen.  
 
En stor majoritet av studenterna upplevde inte Hilmarsson 
Konfliktens magi som varken särskilt relevant eller givande, b la  
eftersom den saknar relevans samt koppling till framtida yrkesroll. 
Däremot gav flera svarande positiva omdömen avseende 
Nivander-Friström Kränkta människor samarbetar inte. Bägge 
böckerna fick dock de motsatta omdömena av några studenter. 
Levi Group Dynamics for teams uppfattades av de flesta svarande 
som bra och relevant, men alldeles för svår, särskilt engelskan 
upplevdes som mycket svår. Hade även önskat fler föreläsningar 
kopplade till just denna bok. Vad gäller Cassidy Stress, kognition 
och hälsa samt Larsen Konflikter och oenighet på arbetsplatsen, 
uttryckte ett par av de svarande att dessa behandlades väldigt lite 
eller inte alls inom kursens ram.  
 

Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  

- Diskussioner i samband med 

seminarier 

- Reflektionsgrupper 

- Workshopar  

Kritik mot kursens upplägg har framförts till programansvarig samt 
i Utbildningsrådet, vid ett par tillfällen, där kritiken främst avser 
hur Salstentamen är upplagd, samt att kursen borde kopplas bättre 
till yrkes- och arbetslivet.  

Förslag till förändringar i kursen 

Förslag till förändringar 

avseende  

- Innehåll 

- Arbetsformer 

- Litteratur 

- Examination  

- Organisation av kursen 

- Lokal/teknik 

- Studentstöd  

- Övrigt 

- Se över Salstentamen, och i stället överväga att ha en Individuell 
skriftlig inlämningsuppgift (”hemtentamen”) som 
examinationsform i kursen.  
- Se över kurslitteraturen! Byta ut särskilt Hilmarsson samt 
överväga att hitta relevant (svenskspråkig) litteratur som kan 
ersätta Cassidy. Litteraturen måste även vara bättre kopplad till 
arbetslivet och arbetsorganisationspsykologi. 
- Se över hur rollspel, workshop etc. är upplagt. Bättre koppling till 
yrkes- arbetsliv. 

 
   

Återkoppling 

Beskrivning av hur  

återkoppling av denna 

Kursutvärdering / Kursrapport 

genomförts  

- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

Läggs ut på Kurs- och programtorget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

- till nästkommande grupp 

studenter 

Läggs ut på Kurs- och programtorget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

Övrigt 

 

 

 


