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Kursrapport 
 

Kursfakta 

Kursens namn 

 

Identitet och styrning i dagens arbetsliv, 7.5 hp   

Inom program 

 

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

Kursansvarig 

 

Erik Ljungar 

Kurstid 

(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 03 – 07, VT17 

Antal kursdeltagare från start  

 

51 st 

Antal studenter som svarat 

 

 12 st 

Examinationsresultat  

 

 

 

 

50 st studenter har helkursbetyg 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering 

avseende:  

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll  

- Lokaler 

- Kursvärdering 

- Litteratur 

- Övrigt 

Kursen fick överlag positiva omdömen. 9 st (av 12) utryckte att 
kursen uppfyllt deras förväntningar samt att den var ”mycket 
intressant och bra”, ”intressant fördjupning”, ”användbara teorier 
för att förstå ojämlikheten i samhället och arbetslivet”. 
En svarande ansåg dock att själva kursnamnet (”Identitet och …) är 
oklart.   
 
Vad gäller kursens mål framkom att 11 st (av 12) svarande ansåg 
att samtliga kursmål helt eller delvis hade uppfyllts. En svarande 
ansåg dock att målet: ”analysera olika utvecklings- och 
förändringsstrategier” inte uppfyllts.  
 
Formen med föreläsningar och seminarier ansågs bra och givande 
av flertalet svarande. Några ansåg dock att det var för mycket att 
läsa och ta till sig inför seminarierna, särskilt seminariet där både 
Foucault och Tilly behandlades. Vidare framfördes en del 
synpunkter avseende den muntliga presentationen av 
examinationsuppgiften/kursuppstasen. Upplevdes som ett 
”onödigt” inslag av ett par av de svarande.  Annars överlag positiva 
omdömen även avseende kursens examinationsformer.  
 
Flera av de svarande ansåg att boken Anställningsbarhet var 
särskilt bra och givande. Även böckerna av Tilly, Foucault samt 
texterna av Bourdieu upplevdes som bra och relevanta utifrån 
kursens mål. Några svarande ansåg dock att dessa böcker/texter 
var svåra och att detta skulle kunna underlättas med 
sidhänvisningar, relevant sekundärlittratur etc. Granovetter var 
dock inte lika uppskattad som den övriga kurslitteraturen, men fick 
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även ett par positiva omdömen av några av de som besvarade 
enkäten.  
 

Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  

- 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 

- Se över uppläggen av seminarierna. T ex dela upp Tilly och 
Foucault för behandling på två seminarier i stället för under ett och 
samma seminarium.  
- Se över Examinationsseminariet, ev. ersätta detta med ett fjärde 
”litteraturseminarium” i stället.  
- Se över kurslitteraturen! Särskilt överväga att komplettera Tilly, 
Foucault samt Bourdieus texter med sekundärtexter som kan 
underlätta inlärandet av teorierna. Även ha ett seminarium där 
Foucault och Anställningsbarhet behandlas tillsammans. 

 
   

Återkoppling 

Beskrivning av hur  

återkoppling av denna 

Kursutvärdering / Kursrapport 

genomförts  

- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

Läggs ut på Kurs- och programtorget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

- till nästkommande grupp 

studenter 

Läggs ut på Kurs- och programtorget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

Övrigt 

 

 

 


