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Innehåll
Kursen inleds med ett försök till förståelse av eventorganisationen genom en symbolisk tolkning av dess beteende, något som
är relaterat till semiotik. Semiotik ger oss verktyg till att förstå hur mening är konstruerad. Dock är inte mening något
inneboende i symboler utan i ställer en funktion av subjektiv förståelse. Subjekt skapar vad vi kan uppfatta som en personlig
mening när vi försöker strukturera och skapa någon slags vettighet i och till världen. Dessa strukturer är verktyg för tankar,
snarare än något som korresponderar till någon given objektiv verklighet. Kunskap är dock konstruerad från något mer än
dessa tankar. Det krävs också intersubjektiva överenskommelser mellan ”experter”. Dessa så kallade experter kan ses som
något som konstitueras av grupper med tillräcklig makt att prioritera viss mening före annan, En sådan mening har därigenom
sin grund i olika ideologiska preferenser. I dessa meningsskapelser förstår vi oss själva och andra. Här sker också kognitiva
gränsdragningar som separerar det vi uppfattar som viktigt och det vi uppfattar mindre viktigt. Samtidigt begränsar det
variationen på information, som vi kan uppfatta som ramen för den inre effektiviteten. Även organisationens beslutsfattande bli
avhängigt av sådan avgränsning. En stark semiotisk läsning ger därigenom möjlighet att ändra eller vidga sådana
avgränsningar.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna
 problematisera och kritiskt granska för-givet-tagna föreställningar om organisering av event
 uppfatta poängen med Rethinking Organisational Behaviour
 diskutera teckenlärans, symbolernas, textualitetens och strukturalismens betydelse i eventorganisationer
 diskutera makt- och kunskapsaspekter inom ramen för eventorganisationer
 diskutera rationalitet- och ideologisaspekter inom ramen för event
 visa god självkännedom och förmåga till inlevelse i eventorganisationens tankevärld
 se eventorganisationens avgränsningar, dess inre effektivitet och beslutsfattande
 arbeta individuellt, samarbeta i grupp och bidra positivt till gruppens prestation
 leda seminarier och aktivt delta i kvalificerade seminariediskussioner
Undervisningsformer
Studenterna kommer att kontinuerligt läsa, skriva, reflektera och samtala under kursens gång. Undervisningen består av
föreläsningar och seminarier. Sådana är orienterade mot att studenterna ska göra någonting med den kunskap de utvecklar i
mötet mellan dem själva, litteraturen och professionsfältet. De utgör ett tillfälle för att pröva idéer och utbyta
kunskapserfarenheter. Undervisningen bedrivs på svenska. Kurslitteraturen är på engelska.

Examinationsformer
Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminariediskussioner, författande av en essä baserad på litteraturstudier och på
eget empiriskt material från professionsfältet med anknytning till studentens framtida yrkesroll samt frivillig muntlig tentamen.
Essän seminariebehandlas.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på seminariedeltagande och essän. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs
dessutom väl godkänt på essän samt på en särskild muntlig tentamen. Betygsättandet är individuellt och är kopplat till hur väl
studenten har uppnått kursmålen. Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid
Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Jackson, N. & Carter, P (2007) Rethinking Organisational Behaviour, A Poststructuralist Framework. Prentice Hall
Studentinflytande och utvärdering
Kursen avslutas med skriftlig kursutvärdering. Utvärderingen sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens
bestämmelser och kommer att ligga till grund för framtida kursplanering.
Övrigt
Kursen ingår i Event Managementutbildningen. Kursen ersätter Organisering av event (SOE011).

