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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    2014-11-11 

Kurs    Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

NGGA27 
 

Programkurs              x 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

4 

Antal registrerade på kurs 

42 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

17 

Hst  

 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

 

Genomströmning ( %) 

 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Grupparbetet i kursen flyttades så att redovisningen sker före tentamen enligt önskan från förra årets studenter. 

Varje föreläsning avslutades med ca 30 minuters instuderingsfrågor som en repetition av föreläsningen. 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

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

Bra och intressant kurs. Positivt med gästföreläsare från branschen. Bra struktur med föreläsningar 
varvat med praktiska övningar. Uppgifternas anknytning till kursens mål bör förtydligas och repeteras 
vid varje tillfälle. De skrivna instruktionerna till inlämningsuppgifterna och grupparbetena var något 
oklara och svårtydda. Bra med många provkoder. Studenterna upplevde det positivt med det 
avslutande frågemomentet i slutet av varje föreläsning. 
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Kursens innehåll och upplägg fungerar bra. Kursens mål redovisas i början av kursen tillsammans med 
de examninerande momenten. Ett antal lektionspass innehåller moment av generisk karaktär, tex 
presentationsteknik och skriftlig presentation. Dessa moment var inte så uppskattade. Studenterna 
ansåg att det var onödigt. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Vissa inlämningsuppgifter ska ses över och förtydligas. De generiska momenten tas inte bort. En av 
övningsmomenten ska förtydligas mer samt få mer handledningstid. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

Kristina Eresund 

Namnförtydligande  

Kristina Eresund 

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

Kristina Eresund 

Namnförtydligande 

Kristina Eresund 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

 


