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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ISGB11 
Kursnamn 

Systemimplementeringsteknik 
Poäng 

5 hp 

Termin 

VT15  
 

Antal registrerade 
41 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

23546  

Kursansvarig 

Peter Bellström 

Examinator 

Peter Bellström 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

20150428-
20150506 

Antal svarande 

9 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Peter Bellström  

Kursens styrkor enligt studenterna 

På frågan om vad studenterna ansåg varit bra på kursen framgick främst 
Laborationerna/laborationstillfällena/laborationsspecifikationerna (7) som kursen styrka. Därtill 
framgick föreläsningarna (3), räknestugorna (2), många lärarledda timmar (2) samt läraren (2) 
som styrkor. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

På frågan om vad studenterna ansåg varit mindre bra på kursen framgick labben (rörig, diffus, 
lätt att blanda ihop med B16, för styrd) (4) som mindre bra. Därtill fram gick att ett par studenter 
tyckte att delar av kursen var lik B16 (2), artikeln svårläst (2) och att det var för få 
läsinstruktioner till litteraturen (2) som svagheter. 

Analys av kursvärderingens resultat 

På kårens frågor om kursens kvalitet svarade 66,7% (6st) hög kvalitet, 22,2% (2st) godtagbar och 
11.1% (1st) låg och på frågan om kursens arbetsbelastning svarade 22,2% (2st) hög, 55,6% (5st) 
godtagbar samt 22,2% (2st) låg. 
 
I det stora hela verkar studenterna vara mer än nöjda med kursens kvalitet och att kursens 
arbetsbelastning är godtagbar.  
 
Studenterna verkar också vara nöjda med kursen som helhet vilket framträder under kursens 
styrkor. 
 
Det som framträder som mindre bra är olika vinklingar på laborationen varför denna (det är tre 
delmoment) än en gång behöver ses över.    

Planerade åtgärder 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 



2(2) 

Se över och revidera laborationsspecifikationen. Eventuellt byta ut tidskriftartikeln. Ge fler 
hänvisningar till litteraturen. 

Genomförda åtgärder 

Översyn av laborationsspecifikationerna. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Kursvärderingen kommer att finnas tillgänlig på its, under kurser och diskuteras i programrådet. 

Övrigt 

Det skall påpekas att det endast var 22% av de som var registrerade på kursen som besvarade 
kursvärderingen. Kursvärderingen genomfördes på its och ett anslag med två följande 
påminnelser anslogs på its. 
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