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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 
Operativ Verksamhetsstyrning 

Ladokkod: 
41I32O 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018): 
P3 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Samtliga program inom Industriell Ekonomi 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

Sammanställning av resultat från kursvärderingen: 
Enkätfrågor\Antal svar per 
kategori och totalt 

Stämmer  
inte alls 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
helt Summa 

1. Undervisningen och 
undervisningsformerna  
till stöd för mitt lärande. 0 6 19 29 54 
2. Lärarna till stöd för mitt 
lärande. 1 2 17 34 54 
3. Kurslitteraturen till stöd för mitt 
lärande. 1 16 11 26 54 
4. Annat material till stöd för mitt 
lärande. 4 10 23 17 54 
5. Examinationsformerna till stöd 
för mitt lärande. 1 8 23 22 54 
6. Motsvarat mina egna 
förväntningar/kursplanen. 0 14 28 12 54 
7. Ökad kunskap om forskning  
och/eller beprövad erfarenhet. 5 8 21 20 54 
8. Mina förkunskaper var 
tillräckliga. 2 11 22 19 54 
9. Klassrepresentanterna till stöd 
för att påverka  
innehåll och genomförande. 9 12 12 20 53 

 
Totalt var 130 studenter inskrivna på kursen. Utifrån studenternas aktivitet i att följa anslag mm 
var antalet aktiva studenter ca 90 st vilket skulle ge en svarsfrekvens på 60 %. Klassrepresentanter 
introducerades i kursen. Dessa hade möjlighet att påverka enkätens utformning. Enkäten 
presenterades vid ett avslutande lektionstillfälle och studenterna fick då också möjlighet att 
besvara enkäten. Detta bidrog säkert till att svarsfrekvensen blev förhållandevis hög.  
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Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
130 st studenter genomförde examinationsmomentet tentamen med följande resultat. 
 
Resultat/Betyg Antal % 
5 14 11% 
4 22 17% 
3 40 31% 
u 54 42% 

 
Således blev 58 % (76 st) godkända på tentamen. 
 
Annan statistik visar att av antalet förstagångsregistrerade på kursen (127 st) har 68 st erhållit betyg 
på hel kurs.  
 
 
. 
Innehåll, undervisningsformer och examination 
Statistiken under kommentarer till svarsfrekvens visar att en stor andel av studenterna är nöjda 
eller mycket nöjda med kursen. 
Kursstruktur, litteratur och föreläsningar/övningsmoment upplevs positivt. 
Under kursens gång gjordes förändringar i hantering av läxor och regelbundenhet i raster efter 
initiering i möte med klassrepresentanter. Lektionspassens längd behövdes för att täcka 
kursmomenten och förutsätter raster/pauser i tillräcklig omfattning. 
Behov av handledning ska poängteras och möjlighet att teckna sig i direkt i föreläsningssal ska 
vara möjligt för studenterna. 
 

Forskningsanknytning 
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Övriga kommentarer 
Progressionen i förhållande till tidigare kurser var tydlig och förstärktes genom reella exempel. 
Längre föreläsningar och integrerade övningsmoment med läxor över helgerna upplevdes som 
positivt. 
Flera omdömen visar att kursen är intressant, lärorik och krävande med ett högt tempo. Det höga 
tempot har emellertid påtalats och inga indikationer har givits att detta skulle vara en överraskning. 

 

Eventuella förslag till förändringar 
Starta praktikfallet ännu tidigare i kursen så studenterna får bekanta sig med uppgifterna och forma 
grupper tidigt vilket ger att uppgifterna får den tid till mognad som flera studenter antytt. 
Gruppstorleken (4-5 st) är en kompromiss mellan omfattning och resursbehov för hantering. 
Det är viktigt att tidigt tydliggöra för studenterna att närvaro och engagemang redan från början av 
kursen väsentligt underlättar kursens genomförande.  
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