
Grunddata från Ladok
Kurskod: ISGB11
Anmälningskod: 39916
Termin: VT-22
Startvecka: 202209
Slutvecka: 202215
Studietakt: 50%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 39

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga stora förändringar planeras inför nästa kursinstans. Dock behöver kursansvarig fortsätta
informera och prata om vad det betyder att studera på 50% och därtill också fortsätta att på varje
föreläsning prata om kursens lärandemål.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-05-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Systemimplementeringsteknik, 5.0 hp (ISGB11)
Kursansvarig: Peter Bellström





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

I det stora hela går det att uläsa att de 5 av 39 (13%) förstagångsregistrerade som svarade på
kursvärderingen är nöjda med kursen som helhet.

Bland kommentarer på vad som varit bra och bör behållas finns föreläsningar, handledningar och
laborationer. 

Bland kommentarer på vad som bör ändras finns delen som berör WordPress och att handledningstider var
för korta och ibland felplacerade.

Avslutninsvis skall det nämnas att inför kursinstans VT2022 hade vi lagt till en föreläsning och ett
handledningspass för del ett (kakor och sessioner). På grund av rådande Pandemi gavs kursen också till en
början via Zoom och avslutades på Campus.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Genomströmningen på ordinare tentamen var endast 30% (33 skrivande) trors att upplägget var det samma
för en salstentamen innan Pandemin krävde hemtentamen. Detta skall också sättas i relation till fråga tre som
fortfarande visar, trots att lärarna vid flera tillfällen påpekar att det förväntas 20 timmars studier per vecka,
att studenterna inte studerar på 50% (= 20 timmar per vecka).

Inför kursinstans VT2022 behöver kursansvarig fortsätta informera och prata om vad det betyder att studera
på 50% och därtill också fortsätta att på varje föreläsning prata om kursens lärandemål.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


