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Kursrapport 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 Organisationsteori för offentlig sektor II, 21OT1B, 7,5 hp  

 
Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Jonas Westman 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3 - Vecka 8, VT-2018 

Antal kursdeltagare från start  
 

53 

Anta studenter som svarat 
 

19 / 53 (35 % svarsfrekvens) 
 
Den låga svarsfrekvensen påverkar utvärderingens tillförlitlighet, 
och innebär att vi inte med säkerhet kan utgå ifrån att framkomna 
uppfattningar speglar studentgruppens uppfattningar i dess helhet.   
 

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

Introduktion 
Samtliga respondenter upplever att kursupplägget som helhet varit 
bra eller mycket bra. Kursen upplevs ha bidragit till en breddad och 
fördjupad förståelse för organisationer och organisatoriska 
utmaningar. Kursen upplevs dessutom ha bidragit till att utveckla 
ett analytiskt förhållningssätt och olika perspektiv på 
forskningsdesign som kommer vara till hjälp vid framtida 
uppsatsskrivanden.    
 
Kursmål 
Andelen respondenter som anser att kursen i stor eller ganska stor 
utsträckning har bidragit till kunskaper/förmågor som svara upp 
mot följande kursmål:  

- utveckla kunskaper om organisation och ledarskap utifrån 
ett samhällsvetenskapligt perspektiv med särskilt fokus på 
offentliga organisationer (100%) 

- förmågan att problematisera skillnader och likheter mellan 
offentliga och privata organisationer utifrån ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv (88%) 

- förståelse för offentliga organisationers betydelse för 
individers agerande, andra organisationer såväl som breda 
samhälleliga skeenden, samt förmågan att analysera olika 
utvecklings- och förändringsstrategier i en organisatorisk 
kontext med utgångspunkt i ett nyinstitutionellt perspektiv 
(83%) 

- utveckla grundläggande kunskaper i kvantitativ metod, 
särskilt enkätteknik (88%) 

- bidragit till förmågan att konstruera en enkät för en 
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vetenskaplig undersökning, samt genomförande av en liten 
empirisk studie gällande offentliga organisationer (89%) 

- bidragit till förmågan att göra etiska bedömningar utifrån 
relevanta samhälleliga aspekter inom det 
organisationsteoretiska fältet samt kritiskt reflektera över 
teorier och forskning om organisationer och ledarskap 
(72%) 

Litteratur  
Kurslitteraturen anses i huvudsak ha varit till hjälp för lärandet i 
kursen. 77 % anser att kurslitteraturen varit bra eller mycket bra. 
Samtidigt bedömer en minoritet (12 %) att litteraturen varit 
mindre bra. 
 
Undervisningsformer  
En majoritet av respondenterna (78 %) upplever att 
föreläsningarna varit bra eller mycket bra. 
 
Seminarierna anses vara en lämplig och uppskattad läroform, där 
diskussioner bidrar till lärandet. 95  % av respondenterna anser att 
seminarierna varit bra eller mycket bra, resterande  5 %  bedömer 
seminarierna som medelgoda (3/5).  
 
Examinationsformer  
83 % av respondenterna upplever att examinationsformerna varit 
bra eller mycket bra, där framförallt kursupplägget med 
examinerande seminarier i anslutning till seminarier och den 
självständiga slutuppgiften anses ha varit ett bra för lärandet. 6 % 
är emellertid mer negativt inställda till examinationsformerna.  
 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

Kursen har inte utvärderats officiellt på annat sätt än via 
utvärderingsenkät.  
Hur studenterna upplevt skilda examinations- och läroformer har 
emellertid diskuterats i samband med de specifika kursmomenten, 
såsom vid kursens seminarier. Ingenting av det som framkommit 
vid dessa diskussionstillfällen föranleder en omfattande 
omvärdering av den bild som framträder i enkäten.   

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

 
Lärarnas förslag: 
- Förtydliga upplägg beträffande kursrapport, examination och 

handledning för att säkerställa att samtliga studenter är 
införstådda med de krav som ställs på de specifika momenten. 
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Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering/Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 
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