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Kursrapport 
 

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Arbetslivets framväxt, 7.5 hp 

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

Erik Ljungar 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 35-Vecka 39, Ht-16 

Antal kursdeltagare från start  
 

41 st 

Anta studenter som svarat 
 

29 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

40 st har helkursbetyg 

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

Kursen uppskattades av en stor majoritet av de svarande. 21 st (av 
28) ansåg att kursen var ”bra” och/eller uppfyllt deras 
förväntningar. Samtliga svarande ansåg att samtliga kursmål helt 
eller delvis uppfylldes. Viss kritik mot att kursen så tydligt består av 
två delar (Marx, Weber, Durkheim en del/Svenska modellen en 
annan). Vill se tydligare koppling mellan dessa. Böckerna 
Arbetslivet och Håller den svenska modellen? uppskattades av ett 
flertal. Kapital, rationalitet och social sammanhållning ansågs dock 
dels lägga alltför stor vikt vid biografiska uppgifter om de klassiska 
tänkarna, dels ta upp irrelevanta aspekter av deras tänkande. The 
Sociology of Work ansågs svår eftersom den är på engelska, men 
om den ska vara kvar måste den även seminariebehandlas samt tas 
upp bättre under föreläsningarna. Undervisningsformen med 
seminarier och föreläsningar uppskattades av en majoritet. 
Studenterna efterfrågar dock fler seminarier och föreläsningar. 
Kursen ansågs ha för lågt tempo av ett par svarande. Individuell 
skriftlig inlämningsuppgift (”hemtentamen”) ansåg en majoritet 
vara en bra examinationsform. Att kunna lägga ut texten ordenligt 
på tre sidor per fråga uppskattades av flera. Dock ansåg några att 
frågorna måste formuleras bättre och tydligare. Några av de 
svarande ansåg att fem arbetsdagar (inklusive en helg) var alldeles 
för kort tid att besvara tentamen, de vill ha längre tid på sig.  

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

I Utbildningsrådet ansåg studenterna att kursen i stort sett 
fungerat väl. Dock mindre fokus på Marx, Webers och Durkheims 
biografier, och mer fokus på deras bidrag till särskilt förståelsen av 
framväxten av en modern arbetsmarknad. 
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seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 
 

 
 

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

- Infoga boken The Sociology of Work bättre I både föreläsningar 
och seminarier. 

- Inför en föreläsning som knyter ihop kursens två delar. Här kan 
just The Sociology of Work bidra till detta. 

- Mindre fokus på Marx, Webers och Durkheims ”biografier”, 
samt särskilt lyfta deras bidrag till förståelsen av framväxten av 
en modern arbetsmarknad. 

- Överväga att låta studenterna får längre tid på sig att skriva 
den Individuella skriftliga inlämningsuppgiften. 

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

just avslutat kursen 
 

Läggs ut på Kurs- och programtorget 
Utbildningsrådet.  

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Läggs ut på Kurs- och programtorget samt tas upp i 
Utbildningsrådet. 

Övrigt 
 
 
 


	Kursrapport
	Datum:

