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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 
Arbetsorganisation 

Ladokkod: 
A142TG 

Antal högskolepoäng: 
7.5 

Period: 
(P1 2019) 

Inom program alt. fristående kurs: 
Industriell ekonomi – Arbetsorganisation och ledarskap 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
28 personer registrerade i kursen 
12 personer har besvarat enkäten  

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
23 personer har helkursbetyg 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Att undervisningsformerna, dvs. föreläsningar och seminarier, har varit relevanta i förhållande 
till kursens lärandemål anser 7 (av 12) personer stämmer ganska bra eller stämmer helt, de 
övriga 5 svarande anser att detta delvis stämmer. 
 
8 personer som besvarat enkäten anser att det stämmer ganska bra eller stämmer helt att 
lärarna på kursen har varit till stöd för deras lärande, 4 personer anser att detta stämmer 
delvis.   
 
9 personer av 12 svarande ansåg att Kursboken Rationell arbetsledning: Taylorsystemet inte 
alls eller endast delvis har varit till stöd för deras lärande. I övrigt ansåg en majoritet av de 
svarande att den övriga kurslitteraturen helt, ganska bra eller delvis varit till stöd för deras 
lärande. 
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9 av 12 som besvarat enkäten ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt att 
kursens examinationsform Seminarium varit till stöd för deras lärande. 
 
Samtliga 12 personer som besvarat enkäten ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer 
helt att kursens examinationsform Individuell skriftlig inlämningsuppgift varit till stöd för deras 
lärande.  
 

Forskningsanknytning 
9 personer av 12 anser att de genom kursen har fått ökad kunskap om forskning inom 
kursens kunskapsområde. 

Övriga kommentarer 
Samtliga 12 personer ansåg att det stämmer ganska bra eller stämmer helt att deras 
förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra sig kursens innehåll 
 
Kursen höll sig inom kursbudget. 

 

Eventuella förslag till förändringar 
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- Ta bort Rationell arbetsledning: Taylorsystemet 
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