Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I
FÖ0455, 10238.1819
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Annie Roos

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2018-10-29 - 2018-11-19
Antal svar
29
Studentantal
40
Svarsfrekvens
72 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 29
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 3
4: 17
5: 8
Har ingen uppfattning: 1

2. Jag anser att kursens innehåll hade en tydlig koppling till kursens lärandemål.

Antal svar: 29
Medel: 4,4
Median: 5
1: 1
2: 0
3: 1
4: 10
5: 17
Har ingen uppfattning: 0

3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

Antal svar: 29
Medel: 4,3
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 4
4: 8
5: 16
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 29
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 5
4: 13
5: 10
Har ingen uppfattning: 0

5. Kursens lärandemoment (föreläsningar, litteratur, övningar med mera) har stöttat mitt lärande.

Antal svar: 29
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 17
5: 11
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande där olika tankar respekterades.

Antal svar: 29
Medel: 4,4
Median: 5
1: 1
2: 0
3: 3
4: 8
5: 17

Har ingen uppfattning: 0

7. Jag anser att den fysiska lärmiljön (exempelvis lokaler och utrustning) var tillfredställande.

Antal svar: 29
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 7
5: 21
Har ingen uppfattning: 0

8. Examinationen/-erna gav mig möjlighet att visa vad jag lärt mig under kursen, se lärandemål.

Antal svar: 29
Medel: 3,3
Median: 3
1: 2
2: 5
3: 9
4: 8
5: 4
Har ingen uppfattning: 1

9. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).

Antal svar: 29
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 3
4: 9
5: 17
Har ingen uppfattning: 0

10. Jag anser att kursen har berört ett genus- och jämställdhetsperspektiv i innehåll och praktik (t. ex.
perspektiv på ämnet, kurslitteratur, fördelning av taltid och förekomst av härskartekniker).

Antal svar: 29
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 4
4: 10
5: 13
Har ingen uppfattning: 1

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 29
Medel: 3,3
Median: 3
1: 2
2: 4
3: 11
4: 5
5: 6
Har ingen uppfattning: 1

12. Jag har i genomsnitt lagt … timmar per vecka på kursen (inklusive schemalagd tid).

Antal svar: 29
Medel: 30,1
Median: 26-35
≤5: 1
6-15: 1
16-25: 2
26-35: 16
36-45: 7
≥46: 0
Har ingen uppfattning: 2

Kursledarens kommentarer
Detta är lärarkommentarer kring den skriftliga kursvärderingen och den muntliga kursutvärderingen för kurserna
FÖ0453 och FÖ0455. Kommentarer från studentrepresentanten fanns inte tillgängliga vid tillfället.
I år var första året som vi körde olika kurser för de två olika programmen. I stort sett såg schemat och upplägget ut
som tidigare år men det satte ändå ramen för att skapa programidentitet hos studenterna. I utvärderingen som
studenterna gjorde syns detta genom att kursen gett bra introduktion till SLU och programmet.
För första gången använde vi lärplattformen Canvas där vi har mycket att lära oss av denna omgång. Studenterna
var tålmodiga och vi lärde oss tillsammans. Till nästa år ska vi fundera kring att använda omdömesboken i Canvas
istället för att dubbelköra med vårt egna system, det gör det lättare för studenterna att följa kursen och
examineringen kontinuerligt. I årets kurs fanns det oklarheter kring tentaexamineringen som vi tar med oss och

försöker förtydliga till nästa år. Vi är också tacksamma för den raka feedbacken som studenterna gav kring
gästföreläsningarna och många andra tips och trick vi fick med oss från kursutvärderingen.
Något som verkar ha funkat riktigt bra är den sociala lärmiljön där vi fick högt betyg hos båda kurserna. Detta är
verkligen något vi tar med oss och försöker upprepa till nästa år.
– Sammanställt av Annie Roos

Studentrepresentantens kommentarer
Som kursrepresentant finns det många positiva åsikter att ta upp som har fungerat mycket bra med kursen. I ett
helhetsintryck av den avslutade kursen tyckte många att kursen har varit en bra introduktion på programmet.
Kursens innehåll har varit intressant och användbart inför framtiden. Även den sociala och fysiska miljön har gett ett
bra första intryck av SLU.
I stort har alla delmoment varit givande, seminarierna var bra för att visa vad man kan och interagera med kursens
medlemmar, genus och jämställdhetsperspektiven kändes viktigt, föreläsningen om Systembolaget var intressant och
temaseminarierna gav en bra introduktion till hållbar utveckling. Dock kunde tvärgruppernas funktion i
temaseminarierna förtydligas eller tas bort. Kursens medlemmar verkar inte ha fått någon direkt koppling till
internationella perspektiv. Vi föreslår även en annan gästföreläsare nästa år, istället för Green start up. Vissa tyckte
även att antalet seminarium kunde minskats, då det bidrog till ett lite väl högt tempo.
Det material som givits ut har varit användbart men det hade varit bra att även få instuderingsfrågor på
ledarskapsboken, precis som med organisationsteoriboken. Det fanns även lite svårigheter att hitta materialet på
Canvas, men eftersom det är nytt även för lärarna har vi förståelse för det.
Angående examinationerna var vi nöjda med alla förutom tentamen då den var förvirrande och otydlig för många. Vi
skulle önska en tydligare förklaring om vad som kommer examineras på tentamen och vilka kunskaper den skulle
pröva. Det kändes därför rimligt att lärarna valde att sänka kravet för godkänt, för att ge ett mer rättvist resultat.
Det stöd som lärarna gett under kursens gång har varit uppskattat och stöttande. De feedback som getts har varit
användbar för ett fortsatt lärande.
- Sammanställt av Hedda Liljeström
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