
 

 

 

 
Kursutvärderingsrapport 
 
Kursens namn 
Förändringsarbete och design av informationssystem 

Ladokkod 
21FD1B 

Antal högskolepoäng 
7,5 hp 

Period (ex P1 2009) 
P4 2017 

Antal studenter 
85 

Sammanfattning av kursens 
examinationsresultat 

Antal Godkända 
 

Antal Väl godkända 
 

Sammanfattning av kursutvärdering 
från  

• studenter 
• lärarlag 

• professionsföreträdare 
 

Studenter: 10 % av kursdeltagarna besvarade kursutvärderingsblanketten i 
PingPong. Detta är en något för låg svarsfrekvens för att kunna dra några 
tillförlitliga slutsatser.  
 
Kursmålen var ganska tydliga och kursens mål har i ganska stor till stor 
utsträckning uppnåtts. 
Kursens innehåll överensstämmer i ganska stor till stor utsträckning med 
kursplanen.  
Undervisningsformerna överensstämmer i stor utsträckning med det som 
angetts i kursplanen. 
Undervisningsformen har i ganska liten till ganska stor utsträckning varit 
till hjälp för lärandet. ”Stora projekt som gjorde att man inte hann med 
workshoparna i del 2, vilket gjorde det svårt att hinna med.” 
Kurslitteraturen har i ganska liten till ganska stor utsträckning hjälpt till 
vid inlärandet. 
Utbildningshjälpmedel som laddats upp på Ping Pong har i ganska stor 
utsträckning varit till hjälp för lärandet.  
Lärare/föreläsare har i ganska stor till mycket stor omfattning varit till 
hjälp för lärandet.  
Studenterna har i mycket stor omfattning engagerat sig i kursen. 
Examinationen överensstämmer i mycket stor utsträckning med kursens 
mål. ”Bra med grupparbeten, dåligt med muntlig tentamen.” 
Arbetsbelastningen har i ganska stor utsträckning varit rimlig i 
förhållande till kurspoängen. ”Det var alldeles för hög belastning. 
Studenterna var närvarande i mycket stor omfattning. 
Studenterna har läst kurslitteraturen i ganska stor till mycket stor 
omfattning. 
Övriga kommentarer: 

- ”Väldigt bra projekt och upplägg, dock en intensiv kurs.” 
- ”Del två; kan bli tydligare med omfattningen av vad som skall 

göras.” 
- ”Del ett; alltför korta föreläsningar och tunna seminarier.” 

 
Lärare: Studenterna har i ganska utsträckning närvarat vid föreläsningar 
och övningar. Större närvaro vid handledningar. I stort har 
undervisningen fungerat bra. Vi anser att kursen i sina huvuddrag är bra. 
Innehållet är i högsta grad relevant och examineras på ett adekvat sätt.  
 
 
 

Eventuella förslag till förändringar 
avseende  

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

Förändringar till kommande kurstillfälle: 
• Göra om en del av övningarna till workshopar, där det ges mer 

tid till frågor och diskussion. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
• professionsanknytning 
• studentinflyttande 

 
Övrigt  
Kursansvarig/lärarlags slutsatser och 
kommentarer inför kommande kurs 

 

Kursansvarig lärare Anna Palmquist 

 


