
Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp  

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 - Vecka  44, Ht-17 

Antal kursdeltagare från start  
 

46 st 

Anta studenter som svarat 
 

34 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

45 st har helkursbetyg 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering 
avseende:  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering 
- Litteratur 
- Övrigt 

Kursen fick en majoritet positiva omdömen. 22 st (av 34) ansåg att 
kursen var ”intressant”, ”utvecklande”, ”gav en grundläggande 
bas” etc. och/eller att den uppfyllt deras förväntningar. 5 st (av 34) 
ansåg emellertid att kursen hade stora brister, särskilt gällande 
upplägg men även avseende innehållet.  
 
En hög andel av de svarande ansåg att kursens mål uppfyllts i 
antingen mycket eller ganska hög utsträckning (Varierade mellan 
60 och 80 procent av de svarande beroende på kursmål). 
Det bör dock framhållas att kursmålet avseende ”att planera och 
genomföra olika former av samtal relevanta i en 
arbetsorganisation, dvs. både samtal där syftet är personal 
utvecklande och svåra samtal vid kriser för individen och eller 
verksamheten.” inte ansågs uppfyllas av över 40 procent av de 
svarande.  
 
Kursen ansågs ha ett bra upplägg, men upplevdes som ”rörig” och 
”ostrukturerad” av några av de svarande. Formen med 
föreläsningar och seminarieuppgifter ansågs givande, men en 
återkommande synpunkt var att kursens sista föreläsning (som 
många även ansåg vara den mest intressanta!) inte ansågs ingå i 
någon examination.  
  
I stort sett uppskattades examinationsformerna i form av 
seminarier, men på två punkter framkom återkommande kritiska 
synpunkter. Dels ansåg flera av de svarande att tentamensformen 
med saltentamen var svår och att denna ej passade i just denna 
kurs, flera av de svarande önkar att kursen till nästa gång ersätter 
denna med en Individuell skriftlig inlämningsuppgift (”hemtenta”).  
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Böckerna Group Dynamics for teams , samt särskilt Kränkta 
människor samarbetar inte, ansågs bra och givande. En del kritik 
framkom dock att delra av den övriga kurslitteraturen inte 
upplevdes som relevant för kurens mål.  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 
 

 
 

Vid programrådets möte framkom kritik avseende kursens 
upplägg, särskilt kursens tentamensformer.  

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

- Se över formen med Salstentamen. T ex ersättas med en 
”hemtentamen” i stället. 
- Se över momentet avseende konflikthantering i kursen. Ta bort 
icke relevant litteratur som berör detta moment, och ev. ersätta 
den med mer relevant och uppdaterad litteratur.  
 
   

 
   

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

just avslutat kursen 
 

Läggs ut på Kurs- och programtroget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS programråd. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Läggs ut på Kurs- och programtroget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS programråd. 

Övrigt 
 
 

 


	Kursrapport

