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Kursrapport 
 
Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

11OU17 H16, Utveckling och lärande i arbetslivet 

Program 
 

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

Kursansvarig 
 

Margareta Carlén och Goran Puaca 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

V45  - V2 , HT-17 

Antal kursdeltagare från start  
 

55 

Anta studenter som svarat 
 

Mittutvärdering 42 av 55 (i pappersform). Kursutvärdering 14 av 55 
(elektronisk inlämning) 

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

Av svaren framkommer att deltagarna i stor utsträckning upplever 
att kursen har levt upp till kursmålen. Bland det som studenterna 
framförallt uttrycker är att de har en fått en ökad förståelse för 
utbildningens roll i samhället och förutsättningar för lärande i 
organisationer från olika perspektiv. 
 
Det fanns fyra svar som angav att de inte upplevde att målen 
uppfylldes.  
 
Studenterna är överlag mycket nöjda med kursens 
undervisningsformer, dvs föreläsningar, seminarier och 
handledning. En aspekt som betonas är att de vill diskutera och 
väcka frågor på litteraturen istället för att lösa uppgifter under 
seminarierna. 
 
Kursen innehöll även ett seminarium med ett skönlitterärt verk, de 
som tog upp detta var överlag positiva även om några hade svårt 
att se kopplingen till kursen i övrigt.  
 
De flesta upplever kursens svårighetsgrad som förhållandevis hög. 
Det som framkommer som anledning är omfattning av litteratur 
varav en del på engelska. Några studenter påpekar också 
svårigheten med nya begrepp. Däremot upplevs relevansen som 
hög. Kursen beskrivs även som en ”ögonöppnare”. Några enstaka 
uttryckte en besvikelse över att de inte fick tillämpbara metoder 
för sitt kommande arbetsliv.  
 
Av examinationsformerna upplevs kompetenskartläggningen som 
ett intressant och lärorikt inslag i kursen. Den individuella 
examinationen upplevs som både krävande och lärorik. Krävande 
utifrån att det ansågs vara omfattande med litteratur, medan det 
även framkom att litteraturen bidrog till förståelse för kursens 
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syfte.  
 
Den litteraturen som lyftes fram som mest relevant var Biesta, 
Carlén & Puaca, Hislop och Säljö.  
 
Övrigt 
Flera uttryckte att flera gruppkonstellationer försvårade 
planeringen av deras studier under kursen.  
           
 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 
 
 
 
 

 
 

 
Då kursutvärderingens svarsfrekvens var låg gällande den 
elektroniska inlämningen (25%) har både denna och 
mittutvärderingen som gjordes i pappersform (svarsfrekvens 81%) 
beaktats ovan.  

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

 
Lärarlagets slutsats är övergripande att kursen fungerat väl 
utifrån givna målsättningar. Gruppindelningarna kommer att 
ses över till nästa tillfälle.   
 
 
 

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

just avslutat kursen 
 

Kursrapport skickas till programansvarig 
Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 
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Övrigt 
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