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Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen
Endast 4 av 21 studenter har svarat på kursvärderingen på PING PONG

Analys av:
Studenternas resultat och prestationer
Endast 3 VG sattes. Betyg på gruppgemensam inlämningsuppgift (skriftlig rapport) avgör VG eller ej
och det tycks vara svårt att skriva ett väl godkänt arbete i grupp.
I juni 2019 är alla godkända i kursen, utom en student som har kvar att lämna in individuell
reflektionssammanfattning.

Innehåll, undervisningsformer och examination

Sida 1 av 4

3 upppger att det stämmer ganska bra att undervinsingen har varit till stöd för deras lärande, 1 anser
att det stämmer helt. Studenterna som har svarat har även uppgett att det stämmer ganska bra (2)
eller helt (2) även att undervisningsformerna har varit relevanta och kursens innehåll har varit
relevant till kursens lärandemål.
När det gäller kurslitteraturen är bilden dock mer splittrad med ett svar vardera på stämmer inte alls,
stämmer delvis, stämmer ganska bra och stämmer helt när det gäller om den har varit stöd i lärandet.
Negativa muntliga kommentarer har getts om huvudkursboken som av vissa studenter uppfattas
innehålla stoff som man redan kan och inte tillräcklig kritisk fördjupning, samt av andra har
uppfattas handla för allmänt om detaljhandel och för lite specifikt om textil- och modehandel.
.
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Forskningsanknytning
Artikelläsning inför skriftliga inlämningsuppgiften samt en föreläsning av doktorand Lars Hedegård
och en av professor Thomas Andersson från Skövde har bidragit till forskningsanknytning. 3 svarar
att det stämmer ganska bara att de har fått ökad kunskap om forskning inom kursens
kunskapsområde och 1 anser att det stämmer helt. Studenterna som har svarat anger även att det
stämmer ganska bra eller helt såväl att de har utvecklat sitt vetenskapliga förhållningssätt som att de
har utvecklat sitt kritiska tänkande under kursen, samt fått ökad förståelse för forskning.

Övriga kommentarer
De 4 som har svarat anser att examinationerna i kursen har varit relevanta för kursens lärande.
Positiva muntliga kommentarer har getts av studenter om att Tanja Olsson har gett bra
branschanknytning genom föresläsningar där hon har kunnat ge goda exempel från egen verksamhet
jnom detaljhandel och om Peter Carlsson Lunds föreläsningar om chefskap. De senare har
uppskattas av studenter eftersom de faktiskt har gått en butikschefsutbildning!

Eventuella förslag till förändringar
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Byte av huvudkursbok föreslås.
Viss uppstramning av kursens innehåll så att kursen blir mer fokuserad vore bra.
Ännu fler föreläsningar om textilt management av forskare doktorander och tillfälle att prata mer med
forskare/doktorander föreslås.
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