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Kursrapport 
 

Kursfakta 

Kursens namn 

 

Rekrytering, 7.5 hp   

Inom program 

 

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

Kursansvarig 

 

Tora Nord 

Kurstid 

(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 35 - 39, HT16 

Antal kursdeltagare från start  

 

49 

Anta studenter som svarat 

 

 32 

Examinationsresultat  

 

 

 

 

 48  

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering 

avseende:  

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll  

- Lokaler 

- Kursvärdering 

- Litteratur 

- Övrigt 

Kursen fick överlag bra omdömen. ”Lärorik”, ”intressant” och ”bra” 
är återkommande i kommentarer.  
 
Vad gäller målen upplevs även dessa som till övervägande delen 
som uppfyllda. Ett mål som ibland anses delvist uppfyllt är målet 
om att belysa betydelsen av jämställdhet och mångfald i yrkeslivet 
för såväl individ, organisation som samhälle.  
 
Kursen ansågs ha ett bra upplägg. Framförallt lyftes en workshop 
där studenterna fick agera rekryterare och sökande som särskilt 
givande.  
 
Formen med föreläsningar, seminarier och workshops ansågs 
också som givande. Vidare uppskattade studenterna överlag 
inslagen där professionsföreträdare föredrog. 
 
Viss kritik kom mot att kursen hade för få föreläsningar. Samt att 
föreläsning I och II hade vissa överlappningar. Ytterligare 
efterfrågare några fler inslag av praktisk karaktär, exempelvis fler 
tillämpningar/övningar.  
 
En del studenter upplevde inte Alvesson, M (2011) Intervjuer som 
särskilt relevant eftersom den har ett fokus på intervjuer som 
metod i forskningssammanhang.  
En annan kritikpunkt var att litteraturen och föreläsningen om 
Goffman ”hängde löst” och inte knöt an tillräckligt till kursen. 
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Den individuella hemtentamen som bestod av att skriva en 
argumenterande text på temat rekrytering hade några studenter 
svårt att få grepp om.  
 

Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  

- Diskussioner i samband med 

seminarier 

- Reflektionsgrupper 

- Workshopar  

 

 

 

 

En gästföreläsning upplevdes inte som givande.  
Workshopen med genomförande av intervjusituation lyfts i 
positiva termer.   
 

Förslag till förändringar i kursen 

Förslag till förändringar 

avseende  

- Innehåll 

- Arbetsformer 

- Litteratur 

- Examination  

- Organisation av kursen 

- Lokal/teknik 

- Studentstöd  

- Övrigt 

 

- Se över föreläsning I och II och kontrollera för överlappningar.  
- Lägga till ett eget moment på den del av kurslitteraturen som 
handlar om jämställdhet och mångfald i rekrytering istället för som 
nu, insprängt i föreläsningar. 
- Lägga till en praktisk övning knutet till Goffman litteraturen.  
- Byta ut boken Alvesson, M Intervjuer med en som riktar sig mer 
specifikt mot intervjuer som urvalsmetod.  
- Lägga ut ett exempel på hur man kan skriva en argumenterande 
text eftersom några studenter upplevde detta som en svår 
hemtentamen.  
 

 
 
   

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 

 

 

 


