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Kursrapport 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Organisation och profession, 7.5 hp, 11OU11  

Inom program 
 

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

Kursansvarig 
 

Erik Ljungar 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 35-Vecka  44, Ht-17 

Antal kursdeltagare från start  
 

56 st 

Anta studenter som svarat 
 

 43 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

50 st har helkursbetyg 

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

Kursen uppskattades av flertalet svarande. Upplägg samt att de 
fick tillgodogöra sig grunderna i både HR och Organisationsteori 
upplevdes som stimulerande och intressant. Några enstaka ansåg 
dock att kursen var något splittrad och innehöll för mycket stoff för 
helt nya studenter.   
 
En stor majoritet av de svarande ansåg även att kursens mål 
uppfyllts. För kursmål 1. 93 procent, för kursmål 2. 81 procent 
samt för kursmål 3. 93 procent (Se Kursplan för vilka mål det rör sig 
om!). 
  
Kursen ansågs ha ett bra upplägg, där formen med föreläsningar 
och seminarieuppgifter ansågs givande. Särskilt att få lösa 
uppgifterna i grupp uppskattades. 
  
Vissa synpunkter framfördes dock mot att kursen hade för få 
föreläsningar, samt att särskilt Institutionell teori borde fått ett 
större utrymme i föreläsningarna.  
 
I stort sett uppskattades examinationsformerna. Salstentamen i 
form av en påståendetentamen samt presentationen av ett 
Projektarbete upplevdes som relevanta för denna kurs. 
 
Det framkom dock några kritiska synpunkter avseende 
examinationsformerna. Dels ansåg några  av de svarande att 
tentamensformen med påståendetentamen var svår, där särskilt 
möjligheten att kunna få poängavdrag upplevdes som ett 
stressmoment. Dels föreslog några studnterr att vi borde döpa om 
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”Examinationsarbete” till ”Projektarbete för att avdramatisera 
delmomentet.  
 
Böckerna Organisation och organisering, Peronalvetenskap – som 
förhållningssätt samt HR – yrke, profession eller professionalism?  
ansågs som mycket bra och givande av en majoritet, samt att de 
uppfyller kurens mål. En del kritik mot boken Ledarskap, ansågs av 
några som ”överflödig”.   
  

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 
 

 
 

Kursansvarig lärare fick en del kritik av påståendetentamen vid 
utbildningsrådets möte avseende upplägget. I övrigt ansågs 
kursupplägget i vara bra. 

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

- Se över formen för Påståendetentamen. Hur kan den göras bättre 
och tydligare?  
- Döp om ”Examinationsseminarium” till Projektarbete för att 
avdramitisera momentet något.  
- Överväga om boken Ledarskap verkligen behövs. 
- Ev. ha ytterligare en föreläsning i organisationsteori.  

 
   

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

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

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

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

Övrigt 
 
 

 


	Kursrapport

