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Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Organisationsteori för offentlig sektor I 7,5hp 

Inom program Administratörsprogrammet  
Kursansvarig 
 

Danka Miscevic  

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Ht 2017  

Antal kursdeltagare från start  
 

58 

Antal studenter som svarat 
 

22 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

47 har helkursbetyg  

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

Kursen har överlag fått positiva omdömen och uppfattas som 
lärorik avseende exempelvis olika teoretiska perspektiv, 
organisationsformer, organisationers uppbyggnad och 
genomförandet av en kvalitativ intervju.  Samtliga kursmål anses av 
flertalet svarande ha uppnåtts i stor eller ganska stor utsträckning. 
Kurslitteraturen beskrivs också i positiva ordalag av studenterna. 
Den uppfattas som bra, lätt att ta till sig, varierande, relevant och 
tydlig. Någon student tyckte däremot att Flaas bok Introduktion till 
organisationsteori inte gav så mycket.  
 
När det kommer till föreläsningar och seminarier så var också 
dessa uppskattade och beskrivs av studenterna som mycket bra, 
genomtänkta och intressanta och att lärarna har varit engagerade. 
Flera uttrycker att upplägget på kursen har varit väldigt bra. Några 
svarande menar däremot att kraven på aktivt deltagande under 
seminarierna borde vara ännu högre. 
 
Examinationsformerna individuell hemtentamen och individuell 
skriftlig inlämningsuppgift uppfattas också som mycket bra. De 
individuella skriftliga inlämningsuppgifterna anses ha bidragit till 
lärandet och underlättat skrivandet av hemtentamen. En del 
uttrycker att  deadline för inlämning av hemtentamen borde ha 
varit tidigare.  

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

Samma feedback som finns skriven ovan framkom även muntligt. 
Det kan tilläggas att en del studenter uppfattade hemtentamen 
som svår liksom att genomföra en kvalitativ intervju, dock har 
feedbacken på seminarier från lärarna varit uppskattad.  
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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 
 

Ett förslag är att se över och höja kraven för aktivt deltagande på 
seminarier och att schemalägga tentamen tidigare i samband med 
kursplanering.  

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering/Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

 Läggs ut på Kurs- och programtorget 
 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Läggs ut på Kurs- och programtorget 
 

Övrigt 
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