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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 
Affärsdesign och entreprenörskap 

Ladokkod: 
A1AE1C 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018): 
P3 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Master Digital Handel 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

11 av 44 studenter har svarat. Dessutom har vi fått informell feedback både under handledning av 
projekt och till viss del i vårt emotional journey mapping moment. 

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 
Status efter första varvet examinationer. Totalt 44 studenter 
15 VG 
19 G 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Föreläsningar / Gästföreläsningar 
Dr. Olga Chkanikova 
Dr. Magnus Roos 
Jan Eriksson, Spica (Husqvarna Asean, Volvo osv.) 
Lotta Svensson, Avelsås Ull & Inredning  
Dr. Klas Håkan Alm 
Student Lead Lectures 
Workshops / instant workshops 
Handledning 
Uppgifter 
Emotional Journey Mapping 
Projektarbete: genomfördes i grupp, skriftlig inlämning i from av vetenskaplig artikel 
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Peer-Review: kritisk granskning och bedömning av andras artiklar 
Artikelseminarium: presentation av och diskussion kring den egna artikeln 

Forskningsanknytning 
Bland annat beskrev Håkan delar av sin forskning relaterat till ’disruptiva teknologier’ och 
delningsekonomier.  
 

Övriga kommentarer 
Då kursen samläses av master, magister och grundutbildningsstudenter befinner sig de på olika 
nivå vad gäller att skriva akademiskt. Ett tillägg från förra årets version av kursen är att Olga körde 
en halvdag om akademiskt skrivande och att de studenter som tidigare inte skrivit minst en C-
uppsats fick extra handledning. Detta föll väl ut och de stora skillnader som fanns mellan papers 
förra året minskade radikalt. 
Studenterna har generellt presterat väl.  

 

Eventuella förslag till förändringar 
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De förändringar som gjordes till årets upplaga av kursen fick avsedd effekt. Generellt en bra och uppskattad 
kurs av studenter, lärare och inblandade gästföreläsare. En imponerande insats av föreläsare och 
gästföreläsare. Vi räknar med att köra ett liknande upplägg nästa år. 

 


