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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

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.
!
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Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Smärre textuella revideringar av labbinstruktioner och föreläsningsmaterial.

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)
Av de nio studenter som svarade på kursutvärderingen så tyckte det stora flertalet att kursen motsvarade deras
förväntningar och skulle till och med rekommendera andra studenter att gå kursen. Den negativa kritik som gavs
var framförallt på laborationerna där man i vissa fall tyckte labbinstruktionerna var oklara, labbhandledningen
inte helt tillfredsställande, och där man kanske hade sett att laborationerna skulle inledas med någon form av
lärarledd genomgång.
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
Med tanke på en del problem med laboration 3 i kursen, "MapReduce Framework", så tror jag att denna
laboration skulle utgå och ersättas med en labb relaterat till molntjänster eller peer-to-peer-nätverk. Dessutom,
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med tanke på att flertalet studenter ansåg att de lade ned mindre än 20 timmar/vecka på kursen, så tror jag att
omfattningen på inlämningsuppgifter- och/eller laborationer kan ökas något till nästa omgång.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
•

Ersätta laboration 3, "MapReduce Framework", med en ny laboration relaterad till molntjänster och/eller
peer-to-peer-nätverk.

•

Tid behöver planeras för lärarledd genomgång av labbinstruktioner, samt viss revidering av befintliga
labbinstruktioner.

•

Något högre krav på arbetsinsats, t.ex. genom något mer omfattande inlämningsuppgifter eller något mer
krävande laborationer.

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, Namnförtydligande
student/ lärares underskrift
Nej
Examinator har deltagit/taget del av, underskrift
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