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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 40

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-09-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv, 7.5 hp (ISGC06)
Kursansvarig: Marie-Therese Christiansson





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Kursen har i en parallell värdering fått helhetsbetyget 4 av 5 för upplevd kvalitet (1 = mycket låg) till 5 =
mycket hög). 93% av de 14 som svarade skulle rekommendera kursen. Svagheter i kursen som lyfts fram i
båda kursvärderingarna är strukturen på Canvas, otydligt fokus och där momentet metodanalys med
vidareutveckling av metoder inte uppskattats av alla. Styrkor har varit kursens examinationsformer, upplägg
med praktiska moment, skarpt case i en organisation, pedagogik, läraren, online-föreläsningar, tränings- och
handledningstillfällen. Styrkorna kan sammanfattas med uttalanden som "en lärorik kurs med bra struktur och
varierade möjligheter till lärande individuellt och i mindre grupper/halvklass"

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen har vidareutvecklats med ny kursplan för att passa bättre till samtliga program där kursen ingår. Fokus
kommer att trycka på digital transformation inom och mellan organisationer. Särskilt fokus ägnas åt metoder
och arbetsformer för processledning samt hållbar utveckling som perspektiv för att utveckla och anskaffa
digitala lösningar. De individuella momenten blir fler i form av reflektionsuppgifter. Metodanalysen kommer
t.ex. att vara individuell och lägga kraft på att jämföra olika metoder i olika delar av processledning - där
läraren kommer att tillhandahålla artiklar att välja på. Även förmågan att kunna genomföra en processanalys
utifrån hållbar utveckling som perspektiv kommer att examineras individuellt. 

Gruppuppgiften kommer att avse att leda kartläggning i en organisation och upprätta kvalitetssäkrade
processkartor som grund för analys och demonstration av effekter med digitala lösningar.

Kursmoment kring kartläggningsworkshop kommer enbart att fokusera på att träna, examinationsmomentet
kommer att tas bort. Även review på gruppuppgiften kommer att tas bort som examination. Seminariet
kommer enbart att fokusera på proof-of concept av gruppens förslag på digitalisering.

Mall för struktur av kursinformation på Canvas i moduler kommer att användas och anvisningar kommer att
förbättras utifrån studenternas förslag.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


