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Kursrapport – Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 

Kursens namn: Arbetsorganisation Ladokkod: B1OA01 
 

Antal högskolepoäng: 
7.5 

Period: 
(P2 2018) 

Inom program alt. fristående kurs: 
Organisations- och personalutvecklare i samhället (SGOPS 17h) 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
50 personer registrerade i kursen 
24 personer har besvarat enkäten 

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
49 personer har helkursbetyg 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Att undervisningsformerna, dvs. föreläsningar och seminarier, har varit relevanta i förhållande 
till kursens lärandemål anser 20 (av 24) personer stämmer ganska bra eller stämmer helt, de 
övriga 4 svarande anser att detta stämmer delvis. 
 
17 (av 24) personer som besvarat enkäten anser att det stämmer ganska bra eller stämmer 
helt att lärarna på kursen har varit till stöd för deras lärande, 7 personer anser att detta 
stämmer delvis.   
 
Vad gäller kurslitteraturen framkom följande: 
 
19 (av 24) personer ansåg att kursboken Arbetslivet varit till stöd för deras lärande. 7 
personer svarande att den delvis varit till stöd för deras lärande. 
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22 (av 24) personer ansåg att kursboken Arbetsorganisation i praktiken varit till stöd för deras 
lärande. 3 personer svarande att den delvis varit till stöd för deras lärande 
 
23 (av 24) personer ansåg att kursboken Jag har aldrig märkt att kön har någon betydelse till 
stöd för deras lärande. 3 personer svarande att den delvis varit till stöd för deras lärande 
 
Övrig kurslitteratur fick sämre omdömen, men studenterna var i stort sett nöjd med den 
svensksprålliga litteraturen, Däremot fick b la. boken Sociology of Work betydligt sämre 
omdömen. I fritexten framkom att den var för dyr, för svår, etc. Framförallt ansåg dock en 
majoritet att Taylors text Rationell arbetsledning inte alls eller endast delvis bidrar till 
studenternas lärande (15 av 24 personer).  
  
23 (av 24) personer ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt att kursens 
examinationsform Individuell skriftlig inlämningsuppgift varit till stöd för deras lärande. 
Examinationsformerna Seminarier samt Webinarium fick dock något sämre omdömen, en  
majoritet ansåg dock att bägge examinationsformerna bidragit till deras lärande.  
 
Forskningsanknytning 
19 personer av 24 anser att det stämmer helt eller ganska bra att de genom kursen har fått 
ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde.  

Övriga kommentarer 
20 personer av 24 ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt att deras 
förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra sig kursens innehåll.  
 
Kursen höll sig inom kursbudget. 
 
Under övriga synpunkter framkom följande: 
 
Boken om Arbetsmotivation bör behandlas på ”hemtentan”. 
 
Taylors bok om Rationell arbetsledning upplevs som överflödig. 
 
Bättre kurlittertur och mer relevant kurslitteratur inför Webinariet efterfrågas.  
 
 
 
 

Eventuella förslag till förändringar 
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- Se över kurslitteraturen inför Webinariet. 
- Ta bort Taylors Rationell arbetsledning från den ordinarie kurslitteraturen. Överväg också att endast 

kopiera relevanta avsnitt ur Sociology of Work. 
- Se till att boken om Arbetsmotivation examineras i den Individuella skriftliga inlämningsuppgiften.  
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