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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

SMADO1 
Kursnamn 

Organisationsanalys 
Poäng 

7,5 hp 

Termin 

T1, SAMAS 
och 
fristående 
kurs  
 

Antal registrerade 
13 i slutet på 
kursen 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

25119   

Kursansvarig 

Arja Tyrkkö 

Examinator 

Arja Tyrkkö 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2015-10-22 

Antal svarande 

5 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Arja Tyrkkö  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Studenterna som deltog i utvärderingen var rätt nöjda med kursens undervisningsformer och 
innehåll. Kursen gavs som en modifierad distanskurs med fyra träffar. Mellan träffarna gällde det 
att vara aktiv via itslerarning.  Av undervisningsformerna hade träffarna (där det ingick 
föreläsningar och diskussioner) och slutseminariet fungerat bra. Kursens styrkor var också att 
studenterna kunde jobba med samma uppgift hela tiden. Det som har varit lärorikt för 
studenterna var bla. att fått överblick över möjliga perspektiv och frågor i organisationsanalys.  

Kursens svagheter enligt studenterna 

De negativa synpunkter som studenterna gav handlar om kurslitteratur, information, upplägg 
och diskussioner på itslearning. Studenterna efterfrågade mer avancerad litteratur. En del av 
litteraturen upplevdes som för lätt för magisternivån.  Studenterna önskade tydligare information 
om kursens upplägg där ideén är att examinationsuppgiften byggs upp succesivt utifrån svaren 
på de inledande mindre deluppgifterna. Det skulle också vara informativt att lyfta fram exempel 
på tidigare examensuppgifter vid den första träffen. Vad gäller upplägget önskade studenterna 
mer undervisning under träffarna. Studenterna upplevde att det var svårt att få igång någon bra 
diskussion på itslearning.  Det var jobbigt att bara kommentera och att formulera sig kändes 
arbetskrävande. Ett förslag som gavs var att chatta med varandra,  det skulle kännas som ett 
bekvämare sätt att prata på its.  

Analys av kursvärderingens resultat 

Även om kursen arrangerades som en modifierad distanskurs och gick på halvfart var det 
omöjligt för några studenter att fullfölja uppgifterna.  
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Av undervisningsformerna hade diskussionerna på itslearning inte fungerat bra, vilket kräver 
åtgärder. Det var dock mer diskussioner i år jämfört med tidigare omgångar. Även de andra 
synpunkterna om kursens svagheter var konstruktiva och förslagna åtgärder kommer att 
genomföras. Examinationsuppgiften kommer att ha samma form och upplägg vid nästa 
kurstillfälle.  

Planerade åtgärder 

Kursens schema kommer att se annorlunda ut vid nästa tillfälle: vid tredje träffen kommer ett 
litteraturseminarium att anordnas. Vi kommer att prova med en chatt på itslearning. Synpunkter 
på information kommer att tas hänsyn till vid nästa kurstillgälle. Kursens referenslitteratur 
kommer att ses över. 

Genomförda åtgärder 

Kursen ges nästa gång hösttermin 2016 då de planerade åtgärderna genomförs.  

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Kursvärderingen publiceras på itslearning och kurshemsidan och diskuteras på kursstart vid 
nästa kursomgång, samt på ämnesrådet. 

Övrigt 
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Underskrift av prefekt eller motsvarande 


