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Kursvärdering 

Antal svar på obligatorisk kursvärdering 1 

 

Obligatorisk kursvärdering har skett genom: 

X Endast standardmall via SSR (Sunet Survey and Report) 

 Standardmall utökad med egna frågor via SSR 

 I egen regi av kursansvarig 

Om kursvärdering skett i egen regi av kursansvarig beskrivs tillvägagångssätt här. 

 

 

Eventuella ytterligare värderingsmoment som skett under kursen 

 Separat enkät 

 Muntligt i helklass  

 Muntligt i mindre grupper  

X Annat sätt 

Om ”annat sätt” är ikryssat ovan beskrivs tillvägagångssätt här. 

Kontinuelriga diskussioner med studneter och lärare, samt från loggböcker 

 

Kommentarer till kursvärderingar 

Kommentarer skrivs här 

En student av 29 aktiva svarade på enkäten. Enligt studneterna hade de inte 

fått inbjudan till enkaäten.  

Det allmänna intrycket utöver enkätsvaren, var att kursen bedöms väldigt 

givande. Inblandade läarae är seriösa och entuastiastiska, och lägger mycket 

energi på att samverka med studneterna. Mycket lätta att få fantastiska 

gästföreläsare.  
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Annan kommentarer om studnetgruppen: -Studenter kom från alla 

högskoleingenjörsprogrammen på TS, en erasmusstudnet och en från 

masterstudnet från DVMT också; väldigt roligt. Synd att jag inte fick fler 

svar, då studnetgruppen var relativt bred.  

 

 

Examinationsresultat 

X Examinationsresultat ser ut som förväntat 

 Examinationsresultat avviker från förväntat 

Kommentar skrivs här 

Alla 29 som startade kursen är godkända.  Examination genom presentation 

av grupparbete  samt genom individuella loggböcker. Dock olämpligt att ha 

en U-A skala på denna typ av kurs. U-G-VG vore mycket vettigare, dvs 

bättre. 

 

 
Rekommendationer och prioriteringar för kursutveckling  

Kursen ges online, men lämplig att erbjuda hybridundervisning. Vissa 

moment såsom gästföeläsnngar och aktiviteter med lärare som inte befinner 

sig i Malmö-Lund-området måste vara online. Särskild hänsyn måste också 

tas till studneter som läser på distans, så att de inte hamnar utanaför. 

 

Ev. begränsa antalet studneter till 25. – Egentligen för många studneter, 29 

st aktiva, 20 vore mer hanterbart. Men att ha max 25 bör diskuteras med 

ledningen. 

 

Få tidig input från studneterna om ev. krockar. Allt går inte att förebygga 

vid schamläggningen under våren. Även be kursansvariga i andra kurser 

som studneterna läser, speciellt de obligatoriska, att inte ändra i sina schema 

utan att kommunicera detta med mig. Det blev många onödiga problem i 

år. Även om det redde ut sig. 

 

Tidigare planering behövs och alla kontrakt färdiga innan sommaren, vilket 

var mer en omöjligt detta år. Drabbade ej studneterna, men resulterade i 

mycket sádminstration. 

 

Styra projekten så att de inte blir fokuserade på större infrastukturlösningar, 

t.ex. relaterat till dammbyggen. Också uppmuntra till att även integrera 

mobilt-it i projekten, ev. bara som stöd vid pre-feasiblity studies. 

 

Kanske mer exempel på hur loggbok ska skrivas så att studneterna hamnar 

snabbare på banan. Speciellt om de blir vädigt många – att ge juste och 

konstruktiv feedback tar väldigt mycket tid. Dock viktigt för studneternas 

lärande att skriva loggboken på ett bra sätt. 
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Med litet bättre framförhållning skulle gästrförelsäningarna kunna vara en 

serie som ebjuds alla på TS och andra intresserade inom och utanför Mau. 

I nuläger brukar jag skicka ut info litet ostrukturerat till ev intresseranter. 

Och ibland dyker faktiskt andra upp också, vilket är mcyket uppskattat av 

både gästföreläsare och studneter. 

 

 

 

 
 


