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Kursrapport 
 

Kursfakta 

Kursens namn 

 

Organisation och ledarskap, 7.5 hp   

Inom program 

 

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

Kursansvarig 

 

Erik Ljungar 

Kurstid 

(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 03 – 07, VT17 

Antal kursdeltagare från start  

 

40 st 

Antal studenter som svarat 

 

 14 st 

Examinationsresultat  

 

 

 

 

36 st studenter har helkursbetyg 

Kursvärdering 

Sammanfattning av resultat från 

studenternas kursvärdering 

avseende:  

- Introduktion 

- Mål 

- Innehåll  

- Lokaler 

- Kursvärdering 

- Litteratur 

- Övrigt 

Kursen fick överlag positiva omdömen. 8 st (av 14) utryckte att 
kursen var ”kul”, ”bra nivå”, ”givande kurslitteratur” etc. Ett par av 
de svarande ansåg dock att kursen var alltför ”teoretisk” och hade 
önskat dels mer koppling till organisation och särskilt ledarskap i 
praktiken, dels mer varierande examinationsformer.  
 
Vad gäller kursens mål framkom att 7 st (av 16) svarande ansåg att 
samtliga kursmål helt eller delvis bidragit till deras kompetenser. 6 
st av de svarande ansåg dock att ett eller flera av målen: ”göra 
etiska bedömningar”, ”kritiskt reflektera över teorier om 
organisation och ledarskap” samt ”värdera hållbarhetsfrågor 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv” inte uppfyllts fullt ut.  
 
Formen med föreläsningar och seminarier ansågs givande av 
flertalet svarande. Däremot framfördes en del kritik avseende 
innehållet i upplägget av dessa. Särskilt seminariet om 
närvårdssamverkan upplevdes som problematiskt eftersom den 
tentamensfråga som därefter följde var närmast identisk med 
seminarieuppgiften. Överhuvud vill studenterna att 
tentamensfrågorna måst innebära en fördjupning, och inte endast 
en ”upprepning” av seminarieuppgifterna. En återkommande 
synpunkt var att det är för mycket fokus på abstrakta teoretiska 
resonemang samt ”metaforer” avseende de teorier som behandlas 
under kursen.  
 
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 



Högskolan i Borås  

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp  

Individuell skriftlig inlämningsuppgift är bra. Några ansåg dock att 
vi måste variera examinationsformerna, att ha ”hemtentamen” till 
nästan varje kurs bör i och för sig behållas, men att vi som lärare 
måste ha just större variation.  
 
Flera av de svarande ansåg att böckerna av Alvesson samt Alvehus 
var mycket bra och givande. Även boken av Ahrne & Papakostas 
uppfattades av flera som relevant för kursen. Viss kritik av 
artiklarna av Powell/DiMaggio samt Meyer/Rowan framkom dock 
eftersom de är på engelska samt upplevdes som svåra att ta till sig. 
Däremot uppfattades de som mycket bra och relevanta. Boken om 
Närvårdssamverkan fick dock en del kritik eftersom den ansågs 
delvis falla utanför kursens ram. 
 

Sammanfattning av resultat från 

studenters utvärdering i annan 

form t.ex.  

- Muntlig utvärdering  

- Diskussioner i samband med 

seminarier 

- Reflektionsgrupper 

- Workshopar  

 

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 seminarieformerna. Arbeta generellt mot att variera 
seminarie- och examinationsformerna i OPUS.  
- Se över kurslitteraturen! Särskilt överväga att ersätta/byta ut 
Närvårdssamverkan-boken mot mer relevant litteratur. Även 
föröka hitta kurslitteratur som kan komplettera de två artiklarna av 
DiMaggio/Powell samt Meyer/Rowan avseende det Ny-
institutionella perspektivet inom organisationsanalysen. Slutligen 
hitta en bok som på ett bättre sätt kopplar organisering, styrning 
och ledning till ett (socialt) hållbarhetsperspektiv.  

 
   

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 

 

 

 


