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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Styrning och ledning i offentlig sektor 

Ladokkod: 
21SO1A 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period: 
P2 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Administratörprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
14 / 48 (29 %) 
 
Svarsfrekvensen påverkar utvärderingens tillförlitlighet.  
Den låga svarsfrekvensen innebär att vi inte med säkerhet kan utgå från att framkomna uppfattningar 
speglar studentgruppens uppfattningar i dess helhet.   

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Betygsskalan på kursen är VG/G/U. 

Vid sammanställningen av kursrapporten är totalt 42 registrerade studenter på kursen godkända, 
vilket motsvarar 88 % av studentgruppen.  

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
79 % av respondenterna anser att påståendet ” Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande” 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 14 % instämmer delvis i påståendet. 
 
93 % anser att påståendet ” Examinationsformerna har varit till stöd för mitt lärande” ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”. 
 
71 % anser att påståendet ” Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till stöd för mitt lärande” 
stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 29 % instämmer delvis i påståendet. 
 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen baseras genomgående på litteratur som tar utgångspunkt i forskning, vilket även återspeglas i 
respondenternas upplevelser av densamma. 
 
86 % av respondenterna anser att påståendet ” Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning inom 
kursens kunskapsområde, styrning och ledning av offentliga organisationer” ”stämmer helt” eller ”stämmer 
ganska bra”. 
 
71 % anser vidare att påståendet ” Genom kursen har jag fått ökad förståelse för forskning om styrning och 
ledning inom offentlig sektor” stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 29 % instämmer delvis i 
påståendet. 
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71 % anser att påståendet ”Genom kursen har jag utvecklat mitt vetenskapliga förhållningssätt” stämmer helt” 
eller ”stämmer ganska bra”. 29 % instämmer delvis i påståendet. 
 
93 % anser att påståendet ” Genom kursen har jag utvecklat mitt kritiska tänkande” ”stämmer helt” eller 
”stämmer ganska bra”.  
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Merparten av respondenterna upplever sig se hur kursen bidrar till utbildningsprogrammet i dess 
helhet, och en majoritet anser likaså att de har tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig 
kursinnehållet. 
 
93 % av respondenterna anser att påståendet ”Mina förkunskaper från tidigare kurser var tillräckliga för att 
tillgodogöra mig kursens innehåll” stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”.  
 
79 % av respondenterna anser att påståendet ”Jag har fått en tydlig bild av hur kursen passar in i min 
utbildning” stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 21 % instämmer delvis i påståendet. 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Lärarresurserna har använts till föreläsningar, seminarier och examination. 
 
86 % av respondenterna anser att påståendet ” Kursens innehåll har varit relevant i förhållande till kursens 
lärandemål” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 14 % instämmer delvis i påståendet. 
 
79 % av respondenterna anser att påståendet ” Undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till 
kursens lärandemål” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 21 % instämmer delvis i påståendet. 
 
86 % av respondenterna anser att påståendet ”Examinationerna i kursen har varit relevanta i förhållande till 
kursens lärandemål” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 14 % instämmer delvis i påståendet. 
 
79 % av respondenterna anser att påståendet ”Lärarna på kursen har varit till stöd för mitt lärande” 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 21 % instämmer delvis i påståendet. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Kursen tycks i huvudsak uppskattas av responderande kursdeltagare. 
Somliga respondenter önskar emellertid fler lärotillfällen och en ökad progression från tidigare 
kurser.    
 

Eventuella förslag till förändringar 
Till följd av utvecklingsarbetet med utbildningsprogrammet och mot bakgrund av ambitionen att öka 
progressionen från föregående organisationsteoretiska kurser kommer kursen utvecklas med ytterligare 
organisationsteoretiska inslag genom en sammanslagning med Organisationsteori för offentlig sektor 2. 
Härigenom tillkommer fler undervisningstillfällen. 

 

Kursansvarig:  
Jonas Westman 
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