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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    140411 

Kurs    Digitalteknik 

 

Hp 

7.5 

Kurskod 

ELGA02 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

[termin]  

Kursdatum/läsperiod 

Lp 1, 2014 

Antal registrerade på kurs 

[antal registrerade]  

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

25 

Hst  

4,88 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

3,2 

Genomströmning ( %) 

66% 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

En förändring till detta kurstillfälle är att kursen har fått en ny kursansvarig lärare. Detta har bland annat medfört 
att föreläsningar och räkneövningar har förändrats från föregående kurstillfälle.  

Förändringar har även skett i en av laborationerna. 

 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

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

Kursen uppfattas som intressant av de flesta av studenterna.  

De flesta av studenterna är nöjda med föreläsningarna och räkneövningarna. Det har dock framförts synpunkter 
på att föreläsningarna skulle få ett högre tempo om mer material visades på OH eller motsvarande i stället för att 
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skrivas på tavlan.     

Laborationerna beskrivs som givande och viktiga. 

 

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Kursutvärderingen ger en bild av engagerade och intresserade studenter. 

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Ett förslag till förändring är att på föreläsningarna visa mer material på OH eller motsvarande i stället för att 
skriva på tavlan. Den förväntade effekten är att föreläsningarna får ett högre tempo. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Magnus Mossberg 

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

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Magnus Mossberg 

 


