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Kursrapport 
 

Kursfakta 

Kursens namn 

 

Arbetsorganisation, 7.5 hp   

Inom program 

 

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp  
 

Kursansvarig 

 

Erik Ljungar 

Kurstid 

(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 50 – 02, HT16 

Antal kursdeltagare från start  

 

41 st 

Antal studenter som svarat 

 

 16 st 

Examinationsresultat  

 

 

 

 

40 st studenter har helkursbetyg 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering 

avseende:  

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll  

- Lokaler 

- Kursvärdering 

- Litteratur 

- Övrigt 

Kursen fick överlag positiva omdömen. 7 st (av 16) som besvarade 
enkäten ansåg att kursen uppfyllt deras förväntningar samt 
utryckte kommentarer som ”bra och lärorik”, ”inblick från många 
perspektiv”, ”relevant litteratur och föreläsningar”. 2 st ansåg dock 
att kursen upplevdes som något osammanhängande, samt att 
seminarierna borde fokuserat mer på klass, kön och hållbar 
utveckling.  
 
Vad gäller kursens mål framkom att 15 st (av 16) ansåg att dessa 
helt eller delvis uppfyllts. En svarande ansåg dock att målet: 
”kritiskt värdera konsekvenser av arbetets organisering samt hur 
detta förhåller sig till ett socialt hållbart arbetsliv” inte uppfyllts.  
 
Formen med föreläsningar och seminarier ansågs givande av 
flertalet svarande. Däremot framfördes en del kritik avseende 
innehållet i upplägget av dessa. Dels önskar en del fler seminarier 
och/eller föreläsningar. Dels att frågeställningarna till särskilt 
Taylorseminariet upplevdes som lite luddiga. En återkommande 
synpunkt var även att det är för mycket fokus på ”historia”, vill 
hellre ha fokus på hur t ex Lean, Human relations etc. fungerar 
idag. Samtidigt utryckte flera svarande uppskattning över att få 
läsa Taylor i original  
 
En återkommande synpunkt var att tre tentamensfrågor med ett 
maxantal på två sidor borde ersättas med endast två frågor, men 
där det ges möjlighet att besvara frågorna mer utförligt. En 
övervägande majoritet ansåg dock att tentamensformen med 
Individuell skriftlig inlämningsuppgift är bra.  
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Flera av de svarande ansåg att boken av Hertzberg var både svår 
och föråldrad. Studenterna önskar en mer uppdaterad bok 
avseende arbetsmotivation. Arbetslivet och Börnfelt uppfattades 
dock som både bra och relevanta. Abrahamsson fick dock mer 
blandade omdömen, men studenterna önskar särskilt en bättre 
seminarieuppgift samt läsanvisningar avseende just denna bok. 
Taylor fick även den både positiva omdömen, men ansågs av några 
som för svår. Artikeln om Human relation ansågs dock vara, 
visserligen bra, men alltför kritisk samt otillräcklig. Edgell ansågs av 
flera vara svår (är på engelska), men samtidigt vara en mycket bra 
bok.  

Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  

- Diskussioner i samband med 

seminarier 

- Reflektionsgrupper 

- Workshopar  

Viss kritik framkom till programansvarig avseende att kursen går 
över julhelgen, vilket gör att den blir väldigt komprimerad i början 
och slutet av kursen. 

Förslag till förändringar i kursen 

Förslag till förändringar 

avseende  

- Innehåll 

- Arbetsformer 

- Litteratur 

- Examination  

- Organisation av kursen 

- Lokal/teknik 

- Studentstöd  

- Övrigt 

- Se över sidantal samt antal frågor avseende Individuell skriftlig 
inlämningsuppgift (”hemtentamen”).   
- Se över kurslitteraturen! Särskilt överväga att hitta relevant 
(svenskspråkig?) och mer uppdaterad litteratur som fokuserar även 
på moderna teorier avseende arbetsmotivation. Även hitta 
relevant litteratur som b la fokuserar på Human relation, etc., men 
som även behandlar dagens situation.  
- Försöka schemalägga mer undervisningstid; både seminarier och 
föreläsningar. Kanske även försöka hitta former som gör att t ex 
seminarieuppgifter kan lösas via Ping Pong etc. (Att kursen går över 
Julhelgen skapar begränsningar!) 

 
   

Återkoppling 

Beskrivning av hur  

återkoppling av denna 

Kursutvärdering / Kursrapport 

genomförts  

- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 

Läggs ut på Kurs- och programtorget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

- till nästkommande grupp 

studenter 

Läggs ut på Kurs- och programtorget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

Övrigt 

 

 

 


