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Kursanalys

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till 
prefekt eller den som prefekt delegerar till.

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt 
framtagna enkäter. Administreras av lärarutbildningen kansli.

Datum    2014-06-23

Kurs    Teoretisk 
datalogi

Hp

7,5

Kurskod

DVGA17

Programkurs            
x

Fristående kurs        
x

Uppdragsutbildning 
Sätt kryss!

Termin i program

4

Kursdatum/läsperiod

lp 2

Antal registrerade 
på kurs

16

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig 
kursutvärdering

8

Hst 

?

Hpr (efter 1 
tentatillfälle)

?

Genomströmning 
(%)

44 (se kommentar 
nedan)

Har kursens mål 
examinerats?

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles 
kursanalys 

Poängantalet på tentamen ändrad från 60 till 40, och nu med större tonvikt på kursens senare 
delar. 
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Detta kurstillfälle, uppföljning

Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från 
kursvärdering (enkät samt ev muntlig)

15 studenter har varit aktiva i kursen (dvs gjort något laborationsmoment) och 8 har 
svarat på enkäten i itslearning. Dessa studenter är överlag nöjda med kursen. Det som 
sticker ut är att 2 studenter tycker att arbetsbördan varit för låg och att 3 studenter tycker
att kursen till endast en liten del bidragit till att man uppnår målen. Kanske kan man se 
detta som att gruppen detta år varit mer spretig vad gäller förkunskaper och intresse för 
ämnet. Detta kan man kanske också utläsa i frågorna gällande kurslitteratur och 
kursmoment. Det är en väldig spridning på vad man tycker om kurslitteraturen och hur 
mycket man läst av den samt deltagandet i de olika kursmomenten. Vid vissa föreläsningar
och räknestugor var det endast en handfull studenter närvarande. Vad gäller laborationer 
och inlämningsuppgifter verkar studenterna dock tycka att de har haft tillräckligt med tid 
och kunskaper för att lyckas med dem, förutom möjligtvis den sista. 

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på 
kursvärderingen
Detta var tredje kursomgången och inga större förändringar krävs inför nästa kursomgång. 

Resultat gällande genomströmning och betygsutfall (ordinarie tentatillfälle) 
Laborationer/inlämningsuppgifter: 9 G och 6 U
Tentamen:                                      0 5:or, 5 4:or, 4 3:or och 6 U
Hel kurs:                                         0 5:or, 5 4:or, 2 3:or

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt

Inga förslag på förändringar.

Kursansvarig lärare, underskrift Namnförtydligande Kerstin Andersson

Student har beretts möjlighet att 
delta / har deltagit, student/ lärares 
underskrift

Itslearning

Namnförtydligande Kerstin Andersson

Examinator har deltagit/taget del av, 
underskrift

Namnförtydligande Kerstin Andersson
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