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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 

VT14  
 

Antal registrerade 
34 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

21279  

Kursansvarig 

Peter Bellström 

Examinator 

Lennart Molin 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

20140414 

Antal svarande 

21 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Peter Bellström  

Kursens styrkor enligt studenterna 

För kursen framgick främst laborationerna (10), räknestugorna (8), läraren (6) och 
föreläsningarna (5) som styrkor.  

Kursens svagheter enligt studenterna 

För kursen framgick främst laborationerna som kursens svaghet. Till exempel framgick det att 
det att laborationsspecifikationerna var svåra att förstå och luddigt formulerade (5), att det var 
svårt att komma igång med laborationerna (2) och att laborationerna var för lika de i ISGB15 
JavaScript för webbutveckling. 

Analys av kursvärderingens resultat 

På kårens frågor om kursens kvalitet svarade 1 mycket hög kvalitet, 7 hög kvalitet och 13 
godtagbar och på frågan om kursens arbetsbelastning svarade 2 låg, 11 godtagbar samt 8 hög. 
 
Det som framgick som kursens största styrka, laborationerna, framgick också som kursens 
största svaghet vilket gör det svårt att tyda vilka åtgärder som bör genomföras. Vad det gäller 
kvalitet och arbetsbelastning så var dessa acceptabla. 

Planerade åtgärder 

Se över laborationsspecifikationerna och färgkoda för att verkligen särskilja dem från 
laborationerna i ISGB15. 

Genomförda åtgärder 

Laborationsspecifikationerna har förtydligats, 6 laborationer har blivit 3, de komplexa delarna av 
laborationen har förtydligats på föreläsningar och räknestugor och det har aktivt arbetats för att 
särskilja laborationerna från de i ISGB15 JavaScript för webbutveckling.   

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Sammanställningen kommer att läggas ut på kurstorget och på its. Därtill kommer 
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sammanställningen också att tas upp i programrådet 

Övrigt 

Det skall än en gång påpekas att ISGB11 behandlar server-side utveckling med fokus på 
tillståndslös-miljö och uppkopplingslös-datakommunikation medan ISGB15 behandlar client-
side utveckling med fokus på webbläsaren. Kursernas innehåll och lärandemål är därför mycket 
olika och skall därför inte heller blandas ihop. 
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