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Kursanalys 

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som 
prefekt delegerar till. 

 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 

 

Datum  2014-02-20 

Kurs Integrerad produktutveckling 

 

Hp 

9,5 

Kurskod 

MSGC21 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

5 

Kursdatum/läsperiod 

LP4-5 

Antal registrerade på kurs 

26 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

25/26 (muntlig genomgång av enkätsvar och diskussion i samband med 
slutredovisning av projekten) 

Hst  

3,25 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

4,1 

Genomströmning ( %) 

96 % 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Vi har genomfört seminariet kring hållbar utveckling. Det är fortfarande svårt för studenterna att tänka i 
hållbarhetsbegrepp kring sina egna projekt.  

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Överlag positiv respons på kursens genomförande. De synpunkter som framkommer gäller framförallt 
betygssättning och individuella respektive gruppens prestationer. Bara en av 26 studenter bemödade sig att 
lämna i en extra rapport för betyget VG.  

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Vi skall fortsätta på den inslagna vägen med föreläsningarna koncentrerade till LP4 och skarpa industriprojekt 
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med pulsmöten och arbete ute på fältet. Provkoder och betygssättning behöver ses över för att skapa en rättvis 
VG-möjlighet för de studenter som har den ambitionen. Min egen bedömning är att betydligt fler studenter har 
gjort sig förtjänta av ett VG-betyg vid detta kurstillfälle. 

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Översyn av betygssättning och individuell bedömning vid examinationen av de olika lärandemålen.  

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Anders Wickberg 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

Alla studenter 

Namnförtydligande 

Anders Wickberg 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Anders Wickberg 

 


