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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   2013-11-22

Kurs                         
Datorsystemteknik

Hp    7,5 Kurskod

DVGA03

Programkurs……X..

Fristående kurs…X…

Uppdragsutbildning
…….                         
Sätt kryss!

Termin i program      
3

Kursdatum/läsperiod                   lp4           

Antal registrerade 
på kurs  

38

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig 
kursutvärdering                                                       10 

Hst Hpr (efter 1 
tentatillfälle)

Genomströmning  
26 %

(se detaljer nedan)

Har kursens mål 
examinerats?

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
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 Inga förändringar.

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas  synpunkter  och  sammanfattning  av  resultatet  från
kursvärdering (enkät eller muntlig):

De 10 studenterna som svarade på enkäten tycker att kursen håller hyfsat hög 
kvalitet. Alla är överens om att arbetsbördan är godtagbar eller högre. 
Undervisningsdeltagandet har varit bra. Omdömet av kurslitteraturen varierar 
kraftigt och på sikt är det bra om både den och laborationsmjukvaran kan 
bytas ut mot modernare alternativ. Vad gäller laborationerna verkar en större 
andel tycka att de var dåligt avvägda med avseende på kunskap och avsatt tid 
detta år. Detta gäller i synnerhet laboration 2 (den stora assembler-
programmeringslaborationen). En lösning på problemet är att lägga till extra 
laborationspass där vi gemensamt löser uppgifter och studenterna slussas in i 
assemlerprogrammeringskonsten.

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på 
kursvärderingen:

1) Tentamensresultat (betyg inom parenteser): 1 (5), 4 (4), 9 (3), 16 (U)

    Laborationsresutat (betyg inom parenteser): 24 (G), 14 (U)

    Resultat hel kurs (betyg inom parenteser): 1 (5), 3 (4), 6 (3)

Kommentarer: Av 38 registrerade studenter utförde 30 tentamens-      
skrivningen. Av dessa fick 14 (47 %) godkänt betyg. Av alla 38 registrerade 
studenter har endast 10 (26 %) godkänt betyg på hel kurs. Ett mycket dåligt 
resultat således. Dessa siffror kan jämföras med förra årets: 41 registrerade, 35
utförde tentamen, 23 (66 %) med godkänt betyg på tentamen, 21 (51 %) med 
godkänt betyg på hel kurs. Sammanfattningsvis: Med ungefär samma antal 
registrerade på kursen har antalet godkända på hel kurs halverats från förra 
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året till detta år. Jag vet inte orsaken till detta. Det har inte gjorts några 
förändringar av kursen till denna kursomgång.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt

Lägga till extra laborationspass där vi gemensamt löser uppgifter och där 
studenterna successivt slussas in i assemlerprogrammeringskonsten. Detta får 
ju som konsekvens att andra moment får mindre undervisningstid.

Intygar att student har beretts 
möjlighet att delta / har deltagit

It's learning.

Namnförtydligande                            
It's learning

Kursansvarig lärare, underskrift Namnförtydligande                      
Kerstin Andersson

Examinator har deltagit/taget del av, 
underskrift

Namnförtydligande                       
Kerstin Andersson
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