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Kursrapport – Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 

Kursens namn: Identitet och styrning i arbetslivet Ladokkod: B1OS01 
 

Antal högskolepoäng: 
7.5 

Period: 
(P3 2020) 

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

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
 48 personer registrerade i kursen 
 12 personer har besvarat enkäten 

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
40 personer har helkursbetyg 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Att undervisningsformerna, dvs. föreläsningar och seminarier, har varit relevanta i förhållande 
till kursens lärandemål anser 11 (av 12) personer stämmer ganska bra eller stämmer helt, de 
övriga 1 svarande anser att detta stämmer delvis. 
 
11 (av 12) personer som besvarat enkäten anser att det stämmer ganska bra eller stämmer 
helt att lärarna på kursen har varit till stöd för deras lärande, 1 person anser att detta stämmer 
delvis.   
 
Mellan 10 och 11 personer (av 12) personer ansåg att majoriteten av kurslitteraturen varit till 
stöd för deras lärande. De två böckerna Getting a Job och Beständig ojämlikhet hade dock ett 
par studenter som ansåg att dessa inte bidragit så mycket till deras lärande (4 personer i 
bägge fallen). I fritextsvaren framkom även att dessa böcker var svåra.   
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8-12 personer av 12 som besvarat frågan ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer 
helt att kursens examinationsformer varit till stöd för deras lärande. I fritextsvaren framkom 
flera positiva omdömen avseende både seminarieformen och den avslutande 
examinationsformen i form av en liten kursuppstas (12 av 12 ansåg att denna bidragit till 
deras lärande helt eller delvis)  
 
 

Forskningsanknytning 
10 personer av 12 anser att det stämmer helt eller ganska bra att de genom kursen har fått 
ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. 2 personer anser att detta  
stämmer delvis. 

Övriga kommentarer 
11 personer av 12 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: 
 
”Har verkligen varit en fantastisk kurs!” 
 
”Dessutom mycket bra, kunniga och engagerade lärare denna kurs.” 
 
”Det har varit en intressant kurs med många olika teorier som kan vara relevanta inför C-
uppsatsen!” 
 
”Äntligen en kurs som är på 100% - det var på tiden! Bra och intressant och bra 
gruppuppgifter som gick att koppla till verkligheten. Kul när vi kan jobba mer med att tillämpa 
teorier på verkliga case o dyl.” 
 
”Tentauppgiften var bra - kul att skriva och relevant att lära sig att väva ihop teorier - bra att vi 
fick diskutera och redovisa den också.” 
 
”Väldigt mycket kurslitteratur, som man tyvärr inte hade möjlighet att ta sig igenom 
tidsmässigt vilket upplevdes väldigt stressande.” 
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Eventuella förslag till förändringar 
- Se över kurslitteraturen. Kanske ta bort någon/några böcker.  
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