
Högskolan i Borås 
 
Sektionen för företagsekonomi och textilt management 
 

 

 

 
Kursutvärderingsrapport 
 

Kursens namn 
Grundläggande marknadsföring 

Ladokkod 
A1GM1A 

Antal högskolepoäng 
7,5 

Period (ex P1 2009) 
P3 2020 

Sammanfattning av kursvärderingar 
från  

• studenter 
• lärarlag 
• professionsföreträdare 

 

50 av 135 (dvs 35%) har svarat på kursvärderingen. 
På frågan om hur de generellt bedömer kvaliteten på kursen 
svarar 67% att de tycker den är mycket bra (5 på en 5-gradig 
skala). Jag har givit denna kursen ett otal gånger men aldrig fått så 
bra omdömen. Bara 2 personer tycker att den är varken bra eller 
dålig (3 på 5-gradiga skalan) – detta är det lägsta betyget. Mycket 
glädjande! 
Ännu bättre omdömen får kursens undervisning och lärare: 79% 
svarar att denna varit till stöd för deras lärande (4 på en 4-gradig 
skala) och 75% anser att lärarna varit ett stöd för lärandet (4 av 
4). 
Det lägsta omdömet får examinationerna: 49% anser att dessa har 
varit relevanta i förhållande till kursens mål (16% anser att det 
stämmer delvis, 0% att det inte stämmer alls). Detta är förståeligt, 
mot bakgrund av den omställning av just examination som snabbt 
fick göras pga Corona. 
Fritextkommentarerna i kursvärderingen är av de slag som man 
sparar och tar fram dagar då man är lite deppig – de var väldigt 
positiva och uppmuntrande! 
 

Eventuella förslag till förändringar 
avseende  

• lärandemål och resultat  
• innehåll  
• undervisningsformer  
• litteratur  
• examination  
• forskningsanknytning 
• professionsanknytning 
• studentinflytande 

 

Vi kör på enligt rådande kursplan! Vissa studenter tycker att 
hemtentan var för svår, vissa tyckte att inlämningarna under 
kursens gång var för enkla – men jag tror att vi hittat ett 
format som passar det stora flertalet.  

Övrigt 
 

Kursens examination lades om från salstenta till hemtenta någon 
vecka innan tentadatum – som en konsekvens av högskolans 
rekommendationer till följd av Coronapandemin. 
 

Kursansvarig/lärarlags slutsatser 
och kommentarer inför kommande 
kurs 
 

Detta är en kurs som fungerar bra! Vi har ett bra utgångsläge 
för höstens kurs!  

Kursansvarig lärare Jeanette Carlsson Hauff 
 


