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Kursrapport 
 

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Organisations- och ledaraskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 
15 hp 

Inom program / fristående 
 

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, 60 hp 
 

Kursansvarig 
 

Erik Ljungar 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 35-Vecka  44, Ht-17 

Antal kursdeltagare från start  
 

16 st  

Anta studenter som svarat 
 

10 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

11 st har helkursbetyg 

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

5 studenter av 10 svarade att kursen helt eller delvis uppfyllt deras 
förväntningar. ”Väldigt lärorik”, ”Ja, ur ett arbetsvetenskapligt 
perspektiv så har jag fått fördjupade kunskaper kring 
organisationernas styrning samt arbetet med hållbarhet”, ”Jag har 
fått fördjupade kunskaper särskilt inom hållbar utveckling”. En 
svarande ansåg dock att kursen upplevdes som stressig och att 
utrymmet för fördjupning var svårt att hinna med.   
 
8 av 10 svarade att samtliga mål uppfylldes helt eller delvis. I fallet 
med målet: ”att analysera hur organisations- och 
ledarskapsmodeller tillämpas i olika nationella och internationella 
kontextar” svarade dock 2 personer att detta mål inte uppfyllts.  
 
Av kurslitterturen uppskattade en majoritet av de svarande särskilt 
Sederblads: Lean i arbetslivet. Även Boltons Dimensions of Dignity 
at Work samt Röviks Managementsamhället upplevdes som 
givande. Boken Trancending New Public Management upplevdes 
dock som ”svår”. Generellt framkommer att studenterna upplevde 
kurslitteraturen som både relevant samt att de uppfyller 
kursmålen. 
 
Adobe Connect fungerade enligt flera svarande som en bra och 
fungerande undervisningsform. Särskilt för personer som bor på 
långt avstånd.  
En del svarande ansåg att mängden föreläsningar var lagom, 
medan ett par önskade fler föreläsningar. Kritik framkom dock 
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främst gällande seminarieuppgifterna. Studenterna ansåg att 
tempot ibland blev alldeles för högt, samt detta att kommentera 
på varandras uppgifter inte var så givande.  
 
Överlag uppskattades examinationsformerna där studenterna dels 
fick kommentera varandras uppgifter, dels skriva en ”traditionell” 
hemtentamen samt ansluta med en essärapport.  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 
 

 
 

Kursansvarig lärare fick kritik för att vissa böcker inte finns 
tillgängliga på Högskolornas bibliotek.  

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

1. Se till att all kurslitteratur finns att tillgå på Högskolans 
bibliotek.  

2. Ha någon föreläsning ytterligare.  
3. Försöka ha ytterligare Campuslagt seminarium.   

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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