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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 
Internationell marknadsföring 
 

Ladokkod: 
A1IM1C 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018): 
Period 3, 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
NGIMI15h, IS 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
Av 35 registrerade på kursen har 18 svarat (dvs 51%).  

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
Nedanstående matris visar resultatet på den betygsgrundande avslutande salstentamen.  
 
Resultat på kurs Betyg Antal % av registrerade    

  
A 2 6%  

  
B 3 9%  

  
C 9 26%  

  
D 5 15%  

  
E 10 29%  

Summa studenter med betyg   29     
Summa studenter utan betyg 

 
5 

   
De två inlämningsuppgifterna (som enbart bedömdes med U/G) talar i stort samma språk: endast en 
grupp fick komplettera sin inlämning (och detta enbart på den ena inlämningsuppgiften). 
 
Sammantaget bedömer jag studentgruppens resultat som tillfredsställande.  Detta rimmar väl med 
svaren på frågan om studenten upplevde sina förkunskaper som tillräckliga för kursen: 14 personer 
svarar ”Totally agree” (4), 3 personer svarar ”Rather agree” (3) och 1 person svarar ”Partly agree” (2) 
på en 4-gradig skala. 
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Innehåll, undervisningsformer och examination 
- Ett fråga avseende helhetsomdömet för kursen ger följande resultat: Hälften (9 pers) ger 

omdömet ”Rather good” (3) och hälften ger omdömet ”Very good” (4) på en 4-gradig skala. 
- På frågan om läraktiviteterna har stött studentens lärande svarar 11 pers ”Totally agree” (4), 4 

pers svarar ”Rather agree” (3) och 3 pers svarar ”Partly agree” (2) på en 4-gradig skala. 
- På frågan om kurslitteraturen och annat kursmaterial har stött studentens lärande svarar 7 

pers ”Totally agree” (4), 6 pers svarar ”Rather agree” (3) och 5 pers svarar ”Partly agree” (2) 
på en 4-gradig skala. 

- På frågan om examinationerna har stött studentens lärande svarar 12 pers ”Totally agree” (4), 
4 pers svarar ”Rather agree” (3), 1 pers svarar ”Partly agree” (2) och 1 pers svarar ”Does not 
agree at all” (1) på en 4-gradig skala. 

 
Eftersom kursen är uppbyggd av olika delar: lektioner, grupprojekt samt inlämningsuppgifter ställdes 
även frågan specifikt hur användbara studenten upplevde dessa olika delar: 

- Lektioner: 8 personer svarade ”Very good” (5), 8 personer svarade ”Good” (4) och 2 
personer svarade ”Ok” (3) på en femgradig skala 

- Grupprojekt: 10 personer svarade ”Very good” (5), 4 personer svarade ”Good” (4), 3 
personer svarade ”Ok” (3) och 1 person svarande ”Less than good” (2) på en femgradig 
skala 

- Inlämningsuppgifter (rapport och presentation): 10 personer svarade ”Very good” (5), 3 
personer svarade ”Good” (4), 4 personer svarade ”Ok” (3) och 1 person svarade ”less than 
good” (2) på en femgradig skala 
 

Sammantaget tycks både kursens olika moduler, de olika läraktiviteterna och examinationen fungera 
väl. 
 
Forskningsanknytning 
En del av kursens litteratur är publicerade artiklar som dels ligger till grund för vidare analys i de 
båda inlämningsuppgifterna, dels återfinns som del av tentamen. 
På frågan om studenterna tyckte att de genom kursen fått insikt i det aktuella forskningsfältet svarade 
8 pers ”Totally agree” (4), 9 pers svarade ”Rather agree” (3) och 1 pers svarade (Partly agree” (2) på 
en 4-gradig skala 

Övriga kommentarer 
Fritextkommentarerna på kursutvärderingen är till övervägande del positiva: studenterna tycker att 
kursen innehåll är intressant och att speciellt lektioner och diskussioner i anslutning till 
inlämningsuppgifterna varit givande. 
 
Som helhet anser jag att kursen är väl fungerande och att studenterna  varit rimligt ambitiösa. 
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Eventuella förslag till förändringar 
- 

 

Kursansvarig: 
Jeanette Carlsson Hauff 
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