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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 150209 

Kurs Perspektiv i datavetenskap  (HT2014) 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

DVAD07 

Programkurs TAMCS  (valbar) / Civilingenjörs 

Fristående kurs…X … 

Uppdragsutbildning…….                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

3  / 9 

Kursdatum/läsperiod 

HT2014 / LP 5 

Antal registrerade på kurs 

7 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

 7 muntlig kursutvärdering (se nedan) 

Hst  

0,875 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

0,75 

Genomströmning ( %) 

86% 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

Förändringar till detta kurstillfälle 

 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Inga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mall fastställd av fakultetsnämnden 2013-09-27 

2  

 

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

 Ytterligare teori kring rapportskrivning: Ytterligare en teoriföreläsning och en något 
större hemuppgift i anslutning till denna föreläsning. Eventuellt skulle hemuppgiften bestå 
av en utvald del från någon av rapporterna. 

 Jämnare spridning av handledning under kurs: Några studenter upplevde att det var för 
tätt mellan handledningstillfällena i inledningen av kursen och glesare mot slutet. Till viss 
del beror detta givetvis på jul- och nyårsuppehållet. 

 Bättre planering: Studenterna erkände att de undervärderat tiden som skulle krävas för att 
skriva rapporterna, och att de därför startat alldeles för sent. Detta implicerar att vi - som 
lärare - måste driva på hårdare i början - kanske genom att föreslå en planering av arbetet 
med milstolpar. 

 ”Brainstorming”: Flera studenter ansåg att det vore bra med ett inledande seminarium där 
ämnen för rapporter diskuterades. Det framkom under mötet att flera studenter insett att de 
valt ett alldeles för brett område som skulle behövts begränsas. 

 För lite tid för förberedelse av opposition: Rapporterna som respektive student skulle 
opponera på skickades ut en kalendervecka innan oppositionen. Tyvärr, verkade det som om 
detta innebar att man var tvungen att inkräkta på tid från andra kursen och helgen för att 
hinna med. 

 Viktigt med en kurs i rapport-/uppsatsskrivning: Det var en stor samstämmighet kring 
vikten av att ha en kurs i uppsats-/rapportskrivning i deras utbildning, och att de trodde att 
denna kurs skulle underlätta deras arbete med deras master-/civilingenjörsuppsats. 

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen: 

Kursen gick ganska bra. 

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet tentatillfällen) 
 
6 studenter av 7 examinerades på ordinarietentatillfallet 
 
Betyg 5 (1 studenter (17%)) betyg 4 (2 studenter (33%) betyg 3 (3 studenter (50%))  
Betyg U (0 studenter (0%)) 
 
100% godkända av 6 studenter som examinerades 
 

 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Hela kursen ska ses över till nästa tillfälle och kursplanen eventuellt ska skrivas om. 

Punkterna från den muntliga kursutvärderingen ska åtgärdas. 
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Intygar att student har beretts möjlighet att delta / 
har deltagit 

 

Namnförtydligande 

Richard Hoorn 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Donald F. Ross 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Donald F. Ross 

 


