
KURSANALYS 

- kursansvarigs summering och reflektioner 

 

 

Denna blankett fylls i av kursansvarig efter avslutad kursomgång. 

Kursanalysen anslås på KTH:s webb under rubriken Kursens utveckling och historik, på 

Kursinformationssidan 

 

Kurskod: AF1736 Kursnamn: Fältmätningsteknik och Anläggning B 

Läsår: HT19  Period: 1 

Högskolepoäng: 7,5 hp 

 

Antal studenter:  

Registrerade studenter (Ladok) 25 st 

Svarsfrekvens kursvärdering: 

18 st 

Examinationsgrad/prestationsgrad: 

 

18 st av totalt 25 st deltagare ( 72 % )  
 

Läraktiviteter: 

Föreläsningar, fältövningar och handledningstid 

Examinationsmoment fördelade på högskolepoäng: 

Skriftligtentamen (TEN1[ 4,5 hp]). Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F. 

Fältövningar (ÖVN1[3,0 hp]). Betyget: P,F 

 

Undervisande lärare: Nour Khalil , Milan Horemuz ,Viktors Zilinskis , Peter Eklund och Erick Asenjo 

Examinator: Johan Silfwerbrand 

Kursansvarig lärare: Nour Khalil 

 

Beskrivning av eventuella genomförda förändringar efter tidigare kursanalys 

 Ny uppdaterat material     

 

Sammanfattning av kursdeltagarnas svar på kursvärderingen 

 

 Bra närvaro 

 En givande kurs med bra föreläsare och handledare  

 Välstrukturerade föreläsningar och fältövningar  

 Bra kursmaterial och bra struktur på Canvas  

 Kursen är relevant för utbildningen och byggbranschen  

 

Några studentkommentarer från kursutvärdering :  

 Nour Khalil  har varit väldigt pedagogisk och engagerad. Vill alltid studenternas bästa. 

 Tydlig , motiverande. Gör alla föreläsningar mycket intressanta.  

 Har bara positivt att säga om kursen.  

 Mycket hjälpsam , metodisk och mån om studenterna.  
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Kursens starka sidor utifrån kursvärderingen och lärares reflektion, även i 

förhållande till de förändringar som genomförts inför kursomgången 

 Väl fungerande undervisning  

 Mycket givande fältövningar som uppskattas av studenterna eftersom man kopplar den 

teoretiska metoden till den praktiska metoden    

 Bra kontrollskrivning ( KS )  

 Bra handledare  

 

Kursens svaga sidor utifrån kursvärderingen och lärares reflektion, även i 

förhållande till de förändringar som genomförts inför kursomgången 

 Få lärare / handledare ute på fältet ( fältövningar )  

 Obefintlig anläggningsdel  

 Studiebesöket på anläggningsdel gav inget  

 För få timmar till räknestuga  

 

   Ansvarig lärares sammanfattande synpunkter 

 Mer timmar för övningsmoment ( Fältövningar )  

 Mer timmar för handledningstid  

 Mer timmar för räknestuga  

 Mer handledare ute på fältet  

 

 

Förslag på eventuella förändringar av kursen 

Studenterna önskar att anläggningsdelen flyttas till annan kurs som är mer relevant. Kursen kommer 

att byta kurskod och då utgår anläggningsdelen. 

 

 

 

Kursansvarig:   Nour Khalil  2020-02-18   

 


