
Fakultetsnämnden för hälsa matur- och teknikvetenskap 
Kursanalys 
 
Kurs 
Userinnovation I 

Kurskod 
MSAD98 

Hp 
15 

Fristående kurs 
Valbar inom Civilingenjörsprogrammet – industriell ekonomi 

Avancerad nivå Kursdatum 
2012-08-27 – 2012-11-02 

Antal registrerade på kurs 
14 (5 kvinnor 9 män) 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig 
kursutvärdering 
9 besvarade enkäter  (64%) 

Kursens tidsfördelning av olika moment (lärarledd tid per student) 
Total schemalagd 
lärarledd tid 
76 
 

Föreläsningar 
 
44 

Grupper (övningar, lab, 
seminarier) 
32 

Verksamhetnära tid (VFU, 
studiebesök mm) 

Handledning 
Studenterna erbjuds fri 
tillgång till handledning 

 
Kursen examineras genom: Projektrapport, seminarium och 
skriftlig sluttentamen 
Av de 14 studenterna var det 2 som fick skriva omtentamen 
och efter den hade samtliga klarat kursen med betygsutfall: 
3 – 5 studenter 
4 - 6 studenter 
5 – 3 studenter 
 

 
Samtliga studenter anser att kursens mål uppnåtts 
och att kursens mål examinerats. 

 
Förändringar till detta kurstillfälle 
Denna kurs gavs för första gången ht 2012. Har tidigare varit en 30 hp kurs som delats upp i 2 15 hp kurser. 
 
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys) 
Samtliga anser att kursens mål är uppfyllda, att kursens innehåll är meningsfullt och att kursen motsvarat 
förväntningarna – teoridelen kan innehålla ytterligare moment. Kurslitteraturen får mycket bra omdömen. Kursen får 
medelbetyg 4,22 på en 5-gradig skala. 
 
Lärarens synpunkter och kommentarer. 
Kursen fungerade väl. Kan bli tydligare kring projektet, en del studenter hade inte uppfattat att det gav hp poäng med 
egen provkod. 
 
 
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Tydligare studiehandledning kring projekt och seminarium för att öka motivationen. 
 
Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit 
Via mailutskick har studenterna kunnat komma med 
synpunkter. 
 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Monica Jakobsson 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Martin Löfgren 
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