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Kursrapport 
 

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Arbetsmarknad, 7.5 hp 

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

Erik Ljungar 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 45-Vecka  49, Ht-16 

Antal kursdeltagare från start  
 

42 st 

Anta studenter som svarat 
 

29 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

42  st har helkursbetyg 

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

I stort sett positiva omdömen om kursen. Omdömen som att 
kursen var ”intressant” och ”givande”. 20 st (av 29 svarande) ansåg 
att kursen uppfyllt deras förväntningar. Den gav enligt flera av de 
svarande en god förståelse av den svenska arbetsmarknaden. Vissa 
ansåg dock att kursen var lite ”spretig” och hade svårt att se en röd 
tråd. Av samtliga 29 st svarande ansåg 27 st att samtliga kursmål 
helt eller delvis uppfyllts. 2 st studenter ansåg dock att målet 
”redogöra för ekologiska, ekonomiska och sociala villkor för ett 
hållbart arbetsliv” inte uppnåtts. Formen föreläsningar och 
seminarier uppskattades av flera studenter, dock efterfrågades 
flera, särskilt seminarier, av studenterna. Seminariet inför vilket 
studenterna fick förbereda sig genom att se en film ansågs vara ett 
riktigt bra upplägg. Vad gäller kurslitterturen uppskattades 
Arbetslivet av en stor majoritet av de svarande. Den ansågs ge bra 
och relevanta kunskaper. Även boken Välfärd utan tillväxt 
uppskattades av flera svarande. Däremot ansågs boken The 
Sociology of Work vara visserligen bra och relevant, men svårläst 
på grund av att den är på engelska. Boken Arbetsmarknad ansågs 
dock av ett flertal vara alltför avancerad och kräva förkunskaper i 
särskilt nationalekonomi. Att ha en individuell skriftlig 
inlämningsuppgift (”hemtentamen”) uppskattades av ett flertal, 
några skulle dock velat ha möjlighet att besvara frågorna med fler 
antal sidor/tecken.   

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

Vid samtal med studentrepresentanter för programmet i 
Utbildningsrådet framkom att boken Arbetsmarknad måste bytas 
ut eftersom den upplevdes som alltför avancerad. 
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- Diskussioner i samband med 
seminarier 

- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 
 

 
 

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

- Boken Arbetsmarknad ersätts med annan litteratur. Räcker 
med en artikel/bokapitel som tar upp det nationalekonomiska 
perspektivet på arbetsmarknader. 

- Tydligare koppling mellan hållbar utveckling och ett hållbart 
arbetsliv. Betona delarna av boken Välfärd utan tillväxt? som 
knyter an till arbetsmarknaden bättre. Eventuellt komplettera 
med en artikel som lyfter särskilt social hållbarhet. 

- Fler seminarier samt föreläsningar i kursen till nästa år. 
- Se över hur många sidor/tecken/ord vi ska kräva av 

studenterna när de besvarar tentamensfrågor. 

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 
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