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Mall för kursrapport – A1 
 
 
 

Kursens namn Produkter, processer och det 
hållbara samhället 

Ladokkod 
A131TG 

 

Läsperiod  
Läsperiod 3 - 2019 

Antal högskolepoäng 
7,5 

 

Involverade lärare Peter Therning, Akram Zamani, Agneta Hultstrand 

Sammanfattning av kursutvärdering 
Utvärdering avseende: 

 
• lärandemål och resultat 
• innehåll 
• undervisningsformer 
• litteratur 
• examination 

Formulär för kursutvärdering delades ut, se 
bilaga. Tyvärr svarade inga studenter på enkäten 
trots påminnelse.  

De åtgärder som vidtagits sedan förra året är 
1. Projektuppgiften avseende vissa 

gränsdragningar m.m förtydligades.  
2. Handledarmöten med båda handledarna 

samtidigt genomfördes.  
 

Sammanfattning av studentsynpunkter: 

 
Inga studentsynpunkter framfördes, se ovan. 

Antal studenter 
9 



  
Lärandemål och resultat: 
Betygsfördelning vid den skriftliga tentamen 1,0 
hp var följande: 
U: 2 st 
3: 2 st 
5: 4 st 
 
Betygsfördelning för projekt 5 hp 
U: 0 
3: 4 st 
4: 5 st 
5: 0 st 
 
Seminarium 
Betyg G: 9 st 
 
 

 
  
 
 

Kursansvarig/lärarlags slutsatser och 
kommentarer inför kommande kurs 

 
1. Fortsatt diskussion om betygsskala. Förtydliga 

projektets betygskriter. 
2. Studenterna behöver tydligare instruktioner och 

bättre stöd för att underlätta arbetet med den 
skriftliga rapporten. 

3. Diskussion om opponering ska införas. 

Kursansvarig lärare Peter Therning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kursvärdering –Produkter, processer och det 
hållbara samhället 
VT 2019 
Kryssa i ditt svar 
 

  
Stämmer 
inte alls 

stämmer 
delvis 

stämmer 
ganska bra 

stämmer 
helt 

Undervisningen på kursen har varit till stöd 
för mitt lärande         
Kurslitteraturen och annat material på 
kursen har varit till stöd för mitt lärande         
Examinationsformerna på kursen har varit 
till stöd för mitt lärande         
Genom kursen har jag fått ökad kunskap om 
forskning inom kursens kunskapsområde         
Mina förkunskaper var tillräckliga för att 
kunna lösa projektuppgiften         
Jag har fått tillräcklig träning i tidigare kurser 
för att kunna skriva en bra rapport     
Lärarna på kursen har varit till stöd för mitt 
lärande         
Undervisningsformerna har varit relevanta i 
förhållande till kursens lärandemål         
Genom kursen har jag utvecklat mitt kritiska 
tänkande         
Jag har fått en tydlig bild av hur kursen 
passar in i min utbildning         
Projektuppgifterna var givande         
Seminarierna  var givande         
 
 
Vad har fungerat bra/dåligt i kursen (förutom det som framkommit i tidigare 
svar)? Vad bör förändras i kursen? Övriga kommentarer! 

 

 

 


