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Kursfakta 

Kursens namn Organisationsteori för offentlig sektor I, 7.5 hp, Ht-16 
Administratörprogrammet 

Kursansvarig Erik Ljungar 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 45 - Vecka 2, Ht-16 

Antal kursdeltagare från start 41 st. 

Antal studenter med helkursbetyg 39 st 

Antal studenter som svarat 35 st. 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering 

avseende: 

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll 

- Lokaler 

- Kursvärdering 

- Litteratur 

- Övrigt 

22 studenter av 30 som svarade på kursutvärderingen ansåg att 
kursen uppfyllt deras förväntningar på ett positivt sätt. Odömen 
som ”bra”, ”lärorik”, ”grymma lärare”, ”[gav relevant kunskap] 
om organisationsteorier och ledarskap”. Ett fåtal ansåg dock att 
kursen upplevdes som ”svår” och/eller ”abstrakt”. Några ansåg 
att inslaget med kvalitativ metod kunde ha integrerats bättre 
med kursen. Lite bättre information avseende kursen 
 
34 av 35 svarande ansåg att samtliga av kursens mål helt eller 
delvis uppfyllts. En person ansåg dock att kursmålet att kunna: 
”redogöra för olika perspektiv på den offentliga sektorns 
organisering” samt att målet att kunna: ”identifiera, analysera och 
kritiskt granska aktuella organisationskoncept, deras spridning och 
tillämpning inom offentligsektor” inte uppfyllts. 
 
Föreläsningarna uppskattades och upplevdes som givande och 
relevanta av en majoritet av de svarande. Någon enstaka hade 
kanske önskat ett mer pedagogiskt upplägg. Seminarieuppgifter 
och den individuella skriftliga inlämningsuppgiften upplevdes som 
mycket bra former för examination. Att förbereda sig i grupp och 
diskutera under seminarier var mycket uppskattat av flertalet 
svarande. Några individer ansåg dock att gruppindelningen kunde 
ha fungerat bättre, och särskilt att samarbetet inom 
seminariegrupperna inte alltid fungerat optimalt.  
 
Angående litteraturen ansåg 28 st. av 35 att Boleman & Deal var en 
bra och givande bok. Några enstaka lyfte fram Christensen m.fl. 
(Organisationsteori för offentlig sektor) som antingen bra eller 
dålig, samma omdöme fick Flaa. Den sistnämnda fick dock en del 
kommetarer avseende att vara svårläst. 
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Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex. 

- Muntlig utvärdering 

- Diskussioner i samband med 

seminarier 

- Reflektionsgrupper 

- Workshopar 

Vid samtal med studenter efter kursen framkom att 
informationen inför seminariet i kvalitativ intervju hade varit 
något bristfällig samt att en del studenter upplevde att det varit 
svårt att hitta personer att intervjua under jul- och nyårshelgerna. 

Förslag till förändringar i kursen 

Förslag till förändringar 

avseende 

- Innehåll 

- Arbetsformer 

- Litteratur 

- Examination 

- Organisation av kursen 

- Lokal/teknik 

- Studentstöd 

- Övrigt 

- Kursmålen om att kursen ska fokusera på offentliga 
organisationer måste uppfyllas bättre. Ett medel för att uppnå 
detta är att i både föreläsningar och seminarieuppgifter lägga 
större fokus på vad som utmärker särskilt offentliga 
organisationer. Särskilt bör boken av Christensen 
(Organisationsteori för offentlig sektor) lyftas fram  mer i 
undervisningen; t ex att åtminstone en eller två av 
föreläsningarna fokuserar på just denna lärobok i stället för 
Boleman & Deal.  

 

- Bättre information vid kursstart vad som gäller inför seminarier 
och den skriftliga individuella inlämningsuppgiften. 

Återkoppling 

Beskrivning av hur 

återkoppling av denna 

Kursutvärdering /Kursrapport 

genomförts 

- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

Kursrapport skickas till programansvarig. 
Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget. 

- till nästkommande grupp 

studenter 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget. 

Övrigt 

 

 


