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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 

Kurs    Datavetenskapens Grunder 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

DVGA14 
 

Programkurs        x      ___  

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

Lp 4 

Antal registrerade på kurs 

47 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

11 

Hst  

5,8 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

3,4 

Genomströmning ( %) 

59 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

[text]  

 

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

45 % av studenterna upplever att kursen hållit hög kvalite medan 45% upplever att den hållit godtagbar kvalitet. 
9.1% anger att kursen hållit låg kvalitet. 

Beträffande arbetsbördan anger 18,2% att den varit hög. 54,5% att den varit godtagbar, 18,2% att den 
varit låg medan 9.1% att den varit mycket låg. 

Beträffande kommentarerna anger studenterna bland annat att steget mellan laboration 3 och 4 var 
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stort. Kommentarerna har också rört föreläsningarna där åsikterna har gått mycket isär. 

 

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Kursen gest som första kurs på dataingengörsprogrammet p.g.a detta har den ett relativt stort avhopp i 
början då studenter byter utbildning eller upptäcker att de valt ”fel” program. 

Kursen innehåller en stor blandning av studenter med olika förkunskaper etc. Det är därför svart att nå 
en balans så att flertalet känner att de får ut något av kursen och samtidigt inte göra den för  
utmanande för andra. 

Kursen kommer troligtvis ej att gå nästa år då förslag finns på att den bör utgå ur dataingenjörsprogrammet. 
 

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Kursen kommer troligtvis ej att gå nästa år då förslag finns på att den bör utgå ur dataingenjörsprogrammet. 

Om kursen trots allt ges bör gapet mellan laboration 3 och laboration 4 ses över. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

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

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

 


