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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 

Kursens namn: Ladokkod: 

Antal högskolepoäng: Period (ex P1 2018): 

Inom program alt. fristående kurs: 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

< ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej> 

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 

Innehåll, undervisningsformer och examination 

Organisering av event I A1OE1A

7,5 hp P4 2020

Event Management

16 av 41 (39 %). Inga omregistrerade. Endast nyregistrerade. Det är således ett
svarsunderlag som har ett för stort bortfall för att ge ett tydligt utfall. Trots det har enkäten
en viktig information om av en del studenter anser om olika delar av kursen.

Studieresultatet efter ordinarie
examinationer visar att 85 % blivit minst
godkända på kursen. Av de 41 studenter som
följde kursen var det 40 som gjorde tentamen
vid ordinarie tillfälle.
Detta är betydligt bättre än tidigare år när
resultatet varit 2018 (61%) och 2019 (49%).

Överlag är studenterna positiva till kursen. Det gäller såväl föreläsningar som handledning och de två
examinationsformerna. Några av de som besvarat enkäten framför dock synpunkter på delar av genomförandet. De
önskar till exempel mer handledning. I övrigt visar att såväl lärare som litteratur och kursupplägg uppfattas varit ett
stöd för lärandet i kursen.

Dock uppfattas hemtentamen av en del av som krävande och all litteratur uppskattas inte av alla. Framför allt är det de
vetenskaplig artiklarna de har synpunkter på.
När det gäller grupparbetet var det i år en del av ett mer övergripande arbete i programmet, vilket inte alla uppskattade
och gärna hade sett en annan gruppindelning.

Gruppuppgiften uppfattades inte som helt tydlig trots såväl skriftliga som muntliga (återkommande)
instruktioner/information.

På grund av situationen med pandemi (Covid-19) under våren har en del studenter upplevt vissa svårigheter med sina
studier samt att de har behövt lägga ner mer tid på sina studier.
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Forskningsanknytning 
 

Övriga kommentarer 
< t.ex. förhållande till övriga kurser i utbildningsprogram och hur kursens resurser använts> 

Eventuella förslag till förändringar 
 

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper kring organisering genom att ge en
bred inblick i organisationsteorins fält. Det medför att forskningsanknytningen inte i
huvudsak behandlar forskningsfronten inom flertalet områden, utan snarare den
forskning som bildar basen för de teorier som används idag.

Av de studenter som besvarat enkäten anser de att det fått en ökad kunskap inom
forskningsområdet.

Kursen är den första av två kurser på programmet som behandlar de
organisationsteoretiska perspektivet. Den andra kursen erbjuds ett år senare. Kursen har
beröringspunkter till andra kurser i programmet som tex de som behandlar
projektorganisering.

I det att programmet planerat för progression kring metod och uppsatsskrivande har
kursen i år även behandlat genomförande av semistrukturerad intervju samt
problemformulering.

Kursen genomförs av två lektorer i företagsekonomi. De har delat på föreläsningar,
handledning och bedömning av examinationsuppgifterna. När det kommer till
bedömningen har de koordinerat sina bedömningar vid examinationerna.

Det är centralt att huvuddelen av kursen behandlar de organisationsteoretiska
grunderna. Huvudlitteraturen för detta kan behöva ses över då nuvarande litteratur
uppfattas ge en allt för historisk expose.

Uppgiften kring problemformulering behöver även bli tydligare för studenterna. Det
innebär att den behöver beskrivas på ett annat sätt samt kompletteras med ett
seminarium kring problematisering, utöver den föreläsning som ges. Det medför att
momenten med intervju kan behöva flyttas till en annan kurs. Kanske tvåan. Detta får
konsekvenser för litteratur på kursen.


