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Kursrapport – Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 

Kursens namn: Arbetsmarknad Ladokkod: B1OAM1 
 

Antal högskolepoäng: 
7.5 

Period: 
(P2 2018) 

Inom program alt. fristående kurs: 
Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
49 personer registrerade i kursen 
26 personer har besvarat enkäten 

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
48 personer har helkursbetyg 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Att undervisningsformerna, dvs. föreläsningar och seminarier, har varit relevanta i förhållande 
till kursens lärandemål anser 23 (av 26) personer stämmer ganska bra eller stämmer helt, de 
övriga 3 svarande anser att detta stämmer delvis. 
 
22 personer (av 26) som besvarat enkäten anser att det stämmer ganska bra eller stämmer 
helt att lärarna på kursen har varit till stöd för deras lärande, 4 personer anser att detta 
stämmer delvis.   
 
26 personer av 26 ansåg att kursboken Arbetslivet varit till stöd för deras lärande.  
 
24 personer av 26 ansåg att kursboken Social Theory at Work inte alls eller endast delvis varit 
till stöd för deras lärande. 2 personer svarande att det stämmer ganska bra att den varit till 
stöd för deras lärande. 
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I övrigt uppfattades kurslitteraturen i huvudsak att det stämmer ganska bra att den varit till 
stöd för studenternas lärande.   
  
19 personer av 26 som besvarat frågan ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt 
att examinationsformen Seminarier varit till stöd för deras lärande. 7 st ansåg att detta endast 
stämmer delvis eller inte alls. 
 
14 personer av 26 som besvarat frågan ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt 
att examinationsformen Webbaserad seminarieuppgift varit till stöd för deras lärande. 12 st 
ansåg att detta endast stämmer delvis eller inte alls. 
 
21 personer av 26 som besvarat frågan ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt 
att examinationsformen Individuell skriftlig inlämningsuppgift varit till stöd för deras lärande. 4 
st ansåg att detta endast stämmer delvis eller inte alls. 
 
Forskningsanknytning 
18 personer av 26 anser att det stämmer helt eller ganska bra att de genom kursen har fått 
ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. 8 personer anser att detta endast 
stämmer delvis eller inte stämmer alls. 

Övriga kommentarer 
21 personer av 26 ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt att deras 
förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra sig kursens innehåll. 5 personer ansåg att 
detta endast stämmer delvis eller inte alls.. 
 
Kursen höll sig inom kursbudget. 
 
Under övriga synpunkter framkom följande: 
 
Boken Arbetslivet av Bengtsson & Berglund ”jättebra”! 
 
”Ta bort de engelska böckerna”. ”Särskilt Korczynski!” (Social Theory at Work) 
 
För omfattande kompletteringsuppgifter om studenter uteblir från seminarierna 
 
Kursen överlappar något andra kurser i programmet. 
 
”Bra kurs! Har lärt mig väldigt mycket!” 
 

Eventuella förslag till förändringar 
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- Ta bort läroboken ”Social Theory at Work” av Korczynski 
- Se över upplägget av Webinarier något. 
- Se över Seminarierna generellt, särskilt hur dessa bör kompletteras om student är frånvarande. 
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