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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    2015-06-18 

Kurs    Geografiska informationssystem I Hp 

7,5 

Kurskod 

NGGA23 
 

Programkurs              x 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

2 

Kursdatum/läsperiod 

Ve 9-13 

Antal registrerade på kurs 

 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

19 

Hst  

 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

 

Genomströmning ( %) 

 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Öka takten vid kursstart. 
Utförligare genomgång inför projektuppgiften. 
Tydligare direktiv hur rapporten ska skrivas. 
Skrivuppgiften tas bort och poängen överförs till tentan. 
Tydliggöra vems direktiv som gäller då fler lärare är inblandade i projektet. 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

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

89 % Anser att kursen håller hög till mycket hög kvalitet. 
95 % av studenterna anser att kursens innehåll motsvarat kursens syfte och mål i ganska stor 
utsträckning (37%) till mycket stor utsträckning (58%). 
95 % anser att examinationerna motsvarat kursens syfte och mål. 
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Kommentarer:  En 3-timmars föreläsning i statistik kan vara bra att ha. En väldigt trevlig kurs med bra 
instruktioner för övningarna. Var man osäker på något moment eller funktion kunde man alltid gå 
tillbaka och titta på de tidigare övningarna för instruktioner. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Kursen fungerar bra och några större förändringar kommer inte att ske. 

Eventuellt försöka få in en föreläsning i statistik. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

Kristina Eresund 

Namnförtydligande  

Kristina Eresund 

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

Namnförtydligande 

 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

 


