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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 II SOE201

P4 2020

Event Management

13 av 36 (36 %). 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
viktig information om vad en del studenter anser om olika delar av kursen.

Studieresultatet efter ordinarie examinationer visar
att 56 % blivit minst godkända på kursen.
Det relativt låga resultat på hel kurs går att
förklara med att det är en förhållandevis stor
grupp som har svårt med att skriva en
uppsats som håller tillräckligt god kvalitet.
Det är dock ett betydligt bättre resultat än
2019 då motsvarande siffra var 6%, men
något sämre än 2018 då motsvarande siffra
var 71%.

Examinationen i augusti brukar innebär att
kompletteringarna leder till att flertalet blir
klara.

Studenterna är överlag positiva till kursen. De uppskattar att fokus är på att skriva
akademisk uppsats. De skulle däremot gärna se fler föreläsningar, men i övrigt har
handledningen fungerat väl att genomföra via Zoom. Kursupplägg tillsammans med
litteratur och lärare uppfattas varit ett gott stöd för lärandet i kursen. Det har inte heller
uppfattats varit allt för besvärande att kursen genomförts på distans, tvärtom har det i
vissa fall givit mer tid för studenterna.
Litteraturen i form av teoriböckerna saknar en del föreläsningar till och metodlitteraturen
har inte fullt ut använts, vilket beror på att den rådande pandemisituationen gjorde det
svårt för studenterna att genomföra fokusgrupper.
Litteraturseminariet och uppsatsseminariet som examinationsformer uppskatts.
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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 är HU-diplomerad, vilket gör att kursen kombinerar en fördjupning i
organisationsteorier och forskning kring hållbar utveckling. Även om studenterna i
samband med uppsatsen har möjlighet att välja forskningsartiklar erbjuds
de även lista på 25 artiklar inom området. Uppsats liksom litteraturseminariet ska
behandla forskning kring hållbar utveckling.

Kursen är den andra av två kursen där studenterna får lära sig olika organisationsteorier,
men i den här kursen anläggs ett mer fördjupat perspektiv. Studenterna uppskattar dess
innehåll och fokus på att behandla frågor kring hållbar utveckling. Kursen har haft som
ambition att behandla metodfrågor kring fallstudieproblematik och att pröva att
genomföra fokusgrupper. Detta tillsammans med uppsatsskrivande har varit en del av
tanken om progressionen för metod och uppsatsskrivande i programmet.

Kursen har genomförts av två lärare som är lektorer i företagsekonomi (dessa har delat
på föreläsningar, handledning och bedömningar av studenternas examinationsuppgifter)
samt en gästföreläsare med praktiska erfarenheter inom event organisation med fokus
på hållbar utveckling. En inriktning som gästläraren även har disputerat inom.

Huvudböckerna i kursen behöver ses över, vilket även gäller för metodböckerna för att
se vilka som är relevant.
Litteraturseminaret kommer vid nästa tillfälle genomföras med utgångspunkt i
journalartiklar inom området hållbar utveckling, men anknytning till frågor om
organisering.
Förmodligen kommer fokus på fallstudie vara kvar, men även ett tydligare fokus på
analysfrågor.


