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Kursfakta 

Kursens namn Organisationsteori för offentlig sektor II, 7.5 hp, Vt-17 
Administratörprogrammet 

Kursansvarig Erik Ljungar 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 13 - Vecka 22, Vt-17 
 
 Antal kursdeltagare från start 41 st. 

Antal studenter med helkursbetyg 39 st 

Antal studenter som svarat 11 st. 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering 

avseende: 

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll 

- Lokaler 

- Kursvärdering 

- Litteratur 

- Övrigt 

8 studenter av 11 som svarade på kursutvärderingen ansåg att 
kursen uppfyllt deras förväntningar på ett positivt sätt. 
Omdömen som ”jättbra och lärorik”, ”bra kursupplägg”, samt 
”intressant och givande” förekommer. 3 ansåg dock att kursen 
upplevdes som ”svår” och/eller ”svårt att koppla föreläsningen 
till vad vi skulle göra”. Några ansåg att inslaget med kvantitativ 
metod med enkät kunde ha integrerats bättre med kursen.  
 
5 av 11 svarande ansåg att samtliga av kursens mål helt eller delvis 
uppfyllts. 5 st ansåg dock att något eller flera av kursmålen som 
avser specifikt offentliga organisationer inte uppfyllts samt 2 st att 
målet avseende kunskap om det nyinstitutionella perspektivet 
inte uppfyllts.   
 
Föreläsningarna och seminarieformen uppskattades av flera 
svarande. Upplevdes som bra och givande.  Även handledningen 
ansågs fungera väl, likaså att få skriva en uppsats/rapport som 
examineras genom opponering.  En kritisk synpunkt som ett par 
av de svarande framförde gällde dock gruppindelningen. Att inte 
få dela in sig i grupper själva, och då särskilt inför 
uppsatsskrivandet upplevdes som frustrerande. Att uppsatsen 
bestämmer hela kursens betyg upplevdes även detta som 
frustrerande. Viktigt dock att framhålla att denna synpunkt endast 
framfördes av cirka en tredjedel av dem som besvarat enkäten. 
 
Angående litteraturen ansåg de flesta svarande att den överlag var 
OK, men att de i huvudsak använt sig av kurslitteratur från den 
tidigare kursen (Organisationsteori för offentlig sektor I) när de 
skrev sin uppsats. En bok lyftes dock fram som givande och det var 
Organisationskultur och ledning.  
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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 under och efter kursen framkom att 
det faktum att lärarna i förväg delar in studenterna i 
studiegrupper upplevdes som otillfredsställande.  

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.  

- -       Bör finnas med lärobok som bättre tar upp Nyinstitutionell    

-          teori. 

- Se över gruppindelningen för studenterna.  

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 

 

 


