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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 
 
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    141128 

Kurs    Operativsystem 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

DVGB01 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

3 

Kursdatum/läsperiod 

LP4 

Antal registrerade på kurs 

50 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

10 

Hst  

6,25 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

4,25 

Genomströmning ( %) 

68 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

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

Inga större, bara mindre justeringar 
 

 

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

I stort sett alla studenter verkar nöjda med kursen även om många tycker att arbetsbördan har varit 
hög eller mycket hög. Ett flertal positiva kommentarer ges om de föreläsningar, laborationer och 
inlämningsuppgifter som finns på kursen: de har varit lärorika och hjälpt till med inlärningen av 
teorin. Flera studenter nämner också att tentan speglade kursen väl. Negativa saker som togs upp 
var mest kring labbspecifikationerna; vissa av dessa anses otydliga och klumpigt formulerade, 
vilket ledde till att det ibland blev svårt att veta vad som egentligen skulle göras. 
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Varken jag eller Andreas Arvidsson (den andra labbhandledaren) hade handlett labbarna på kursen 
förut och detta ledde tyvärr till en del förvirring eftersom vi också tyckte att labbspecarna var ganska 
otydliga. Tills nästa kurstillfälle bör labbspecarna skrivas om och kanske även en del av innehållet 
ändras. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Inför nästa kurstillfälle (HT15) kommer en del förutsättningar att ändras: 

• Kursen kommer att utökas med fem föreläsningar pga att workshopen i C slopas 

• Studenterna kommer förhoppningsvis ha bättre förkunskaper i C eftersom de har läst 7,5hp i 
detta språk i årskurs 1. 

Detta innebär både att nytt material ska in i kursen och att laborationerna måste ses över. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

Katarina Asplund 

Namnförtydligande  

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

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

Katarina Asplund 

Namnförtydligande 
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