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Kursrapport – Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 

Kursens namn: Organisation och ledarskap Ladokkod: 11OA40 
 

Antal högskolepoäng: 
7.5 

Period: 
(P3 2019) 

Inom program alt. fristående kurs: 
Organisations- och personalutvecklare i samhället (SGOPS 17) 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
 48 personer registrerade i kursen 
 17 personer har besvarat enkäten 

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
45 personer har helkursbetyg 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Att undervisningsformerna, dvs. föreläsningar och seminarier, har varit relevanta i förhållande 
till kursens lärandemål anser 13 (av 16) personer stämmer ganska bra eller stämmer helt, de 
övriga 3 svarande anser att detta stämmer delvis. 
 
15 personer som besvarat enkäten anser att det stämmer ganska bra eller stämmer helt att 
lärarna på kursen har varit till stöd för deras lärande, 2 personer anser att detta stämmer 
delvis.   
 
Mellan 13 och 15 personer (av 16) personer ansåg att kurslitteraturen varit till stöd för deras i 
gällande majoriteten av kurslitteraturen. Gällande böckerna 4 myter om professionella 
organisationer samt i synnerhet Chefsliv var omdömena dock något mer kritiska. I fallet med 
Chefsliv ansåg 7 personer att den inte alls eller endast delvis varit till stöd för deras lärande. 
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16 personer av 16 som besvarat frågan ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt 
att kursens Examinationsformen seminarier inte varit till stöd för deras lärande. 0 st. ansåg att 
detta endast stämmer delvis eller inte alls. 
 
11 personer av 16 som besvarat frågan ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt 
att Examinationsformen Individuell skriftlig inlämningsuppgift varit till stöd för deras lärande.5 
personer av 16 ansåg emellertid att detta endast gäller delvis. 
 
 

Forskningsanknytning 
12 personer av 16 anser att det stämmer helt eller ganska bra att de genom kursen har fått 
ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. 4 personer anser att detta  
stämmer delvis. 

Övriga kommentarer 
14 personer av 16 ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt att deras 
förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra sig kursens innehåll. 2 personer ansåg att 
detta endast stämmer delvis. 
 
Kursen höll sig inom kursbudget. 
 
Under övriga synpunkter framkom följande: 
 
Bättre instruktioner gällande den Individuella skriftliga inlämningsuppgiften efterfrågades. 
Särskilt vad som krävs för de olika rubrikerna, dvs. metod, diskussion etc. 
 
Bra seminarieformer. 
 
För många böcker att köpa. 
 
Mer ledarskap i kursen. 
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Eventuella förslag till förändringar 
- Se över utformningen av den Individuella skriftliga inlämningsuppgiften som är i form av en 

kursuppstas. Klargör vad som krävs etc.  
- Se över mängden kurslitteratur. T ex bör Chefsliv tas bort, räcker med att läsa Organisationskultur och 

ledning. 
- Lägg in något mer om ledarskap, men då utifrån ett organisationsperspektiv, inte utifrån praktiskt 

ledarskap.   
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