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Kursutvärdering för YPA 100, Att hantera konflikter i arbetslivet, 7,5 hp 

Kursansvarig: Ruhi Tyson 

Antal examinerade: 30 (59 personer var inskrivna på kursen men av dem deltog i praktiken 
33, dvs. 3 st har gjort merparten uppgifter men inte slutfört, övriga hade ingen aktivitet på 
Athena) 

Antal godkända: 30 

Svarsfrekvens kursvärdering: 17/30 alltså ca. 56% av de som slutfört kursen, nästan lika 
många som HT 19. 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: Jag har inte ändrat något sedan 
förra tillfället eftersom denna omgång började kort efter att föregående slutat. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): Ungefär likadant som HT 19. Kvantitativt har de flesta upplevt att de nått 
kursens förväntade studieresultat och 15 av de 17 som svarat uppger att de i hög grad fått 
med sig värdefulla färdigheter och kunskaper. Den sista två anger ”delvis”. 

Bra upplägg med portfolion och inlämningsuppgifterna. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): Enligt de kvantitativa resultaten framträder inga större svagheter. Flera bra 
rekommendationer kring litteraturen och diskussionerna ges. 

Lärarnas analys av kursens genomförande: Jag instämmer i så gott som alla synpunkter 
rörande kursens svagheter. 

Slutsatser samt förslag till förändringar: Jag har tyvärr inte kunnat genomföra några 
särskilda förändringar till VT 20 eftersom den kursen började innan jag fick 
kursutvärderingen för hösten och med begränsat utrymme för mig att både hitta och läsa ny 
litteratur.  

Eftersom flera av studenterna i sina portfolios och i utvärderingen explicit uttryckte sitt 
uppskattande kring Winslade & Monk och deras narrativa medlingsmetod så avser jag att 
byta ut Cloke & Goldsmith mot någon av deras böcker. Hilmarsson tycker jag har ett fint 
grepp men eftersom den behandlar en äktenskapskonflikt snarare än en arbetskonflikt så 
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känns den ändå inte helt relevant. Jag tittar på om jag ska byta ut den mot Att bygga en 
robust samarbetskultur: förebygga konflikter i arbetslivet av Carlson, Jordan och Olheim. 
Om jag kan hitta en artikel som fokuserar på konflikters kroppsliga/förkroppsligade sidor 
på ett bra sätt tar jag nog med den också. 
Jag har jämfört litteraturen och frågorna till delarna med vår andra kurs på grundnivå och 
tänker att ovanstående också kan bidra till att göra dem mindre överlappande samt höja 
anspråksnivån lite på litteraturen då denna kurs trots allt är på avancerad nivå. Jag ska 
också titta lite mer på genus-apekterna i vilka som är företrädda i litteraturen samt vilka 
teman som behandlas.  
Till sist ska jag se över uppgiftsformuleringarna lite och kolla om något kan bli tydligare 
och mer konkret. 
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