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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, VT18 

Antal kursdeltagare från start  
 

46 st 

Antal studenter som svarat 
 

28 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

46 st studenter har helkursbetyg 

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

Kursen fick överlag positiva omdömen, men även bland de som 
utryckte dessa fanns en återkommande synpunkt på att kursen 
borde betona mer praktiska aspekter av ledarskap på ett tydligare 
sätt. Vissa studenter hade dock den åsikten att de (trots allt!) fick 
goda teoretiska insikter i vad ledarskap innebär, även om detta 
inte framkom omedelbart.  
 
En majoritet av de svarande ansåg att kursens mål uppfylldes i 
mycket eller ganska hög grad (inklusive målen avseende 
ledarskap!). Pendlade mellan 60 och 90 procent. Ett av målen 
avvek dock vad gäller måluppfyllelse och det var målet att ”kunna 
göra etiska relevanta bedömningar inom det 
organisationsteoretiska fältet”. Här ansåg knappt 50 procent att 
målet uppfylldes.  
 
Formen med föreläsningar och seminarier ansågs givande av 
flertalet svarande. Vissa blev dock ”chockade” över att den 
Individuella skriftliga inlämningsuppgiften var i form av en liten 
”kursuppsats”. Detta avvek något från den form av ”hemtentor” 
som studenterna vant sig vid i tidigare kurser.  
 
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. 
Boken om CSR som managementidé gjorde dock stor succé, trots 
att den endast lades till som tillkommande litteratur. 100 procent 
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av de som svarat ansåg att denna var en mycket eller ganska 
intressant bok. 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

Kritik avseende tentamensformen samt bristen på praktiskt 
ledarskap framkom i OPUS Programråd från student 
representanterna.  

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

- Bättre informera om tentamensformerna i kursen.  
- Se över hur kursen bättre kan synkas med kursen Etik och hållbar 
utveckling i arbetslivet, 7.5 hp (som kommer senare i programmet 
under studenternas praktikperiod) avseende både etik samt 
ledarskap i praktiken.  
- Tydligare kommunicera till studenterna att detta är en akademisk 
kurs och inte en kurs i praktiskt ledarskap 

 
   

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 
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