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Kursanalys 

Kursanalysen baseras dels på sammanfattning av kursvärderingen och dels på kursledarens och 
lärargruppens erfarenheter från kursen. Den lämnas till administratör som skickar vidare till 
examinator, till den grupp som gör kollegial granskning samt till programledare i förekommande fall. 

Ett universitetsgemensamt system för kursanalyser är under utveckling. Denna mall gäller tills detta 
system införs. 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
	  

Kalenderår/läsperiod [2015/lp4] 

Kurs    Programmeringsteknik 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

DVGA01 
 

Programkurs              X___  

Fristående kurs            

Uppdragsutbildning    ___              Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

Lp4 (igen) 

Antal registrerade på kurs 

47 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

6 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Beskriv genomförda förändringar inför detta kurstillfälle. Utgå ifrån föregående kursanalys. 

Inga 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Kursansvarig lärares kommentarer till kursen, ev baserat också på övriga lärares kommentarer. 

1.	  Flervalsfråga	   Andel	  
	  Vilken	  kvalitet	  upplever	  du	  att	  kursen	  har	  hållit	  sammantaget?	   	  	  
Mycket	  låg	   0%	  
Låg	   0%	  
Godtagbar	   50%	  
Hög	   33,3%	  
Mycket	  hög	   16,7%	  
2.	  Flervalsfråga	   Andel	  
	  Vilken	  arbetsbörda	  har	  du	  haft	  under	  kursen?	   	  	  
Mycket	  låg	   0%	  
Låg	   16,7%	  
Godtagbar	   66,7%	  
Hög	   0%	  
Mycket	  hög	   16,7%	  
3.	  Öppen	  fråga	  
	  Vad	  har	  varit	  bäst	  med	  kursen?	  



 

 

• 	  
• Laborationerna.	  
• Labborationerna.	  
• Kul	  ämne	  och	  bra	  lärare	  
• Föreläsningarna.	  Bra	  handledning	  vid	  labbarna.	  
• Bra	  utformade	  labbar.	  
4.	  Öppen	  fråga	  
	  Vad	  har	  varit	  sämst	  med	  kursen?	  
• 	  
• Koda	  på	  papper	  på	  tentamen.	  
• Planeringen,	  i	  början	  gick	  det	  alldeles	  för	  långsamt	  fram	  medans	  i	  slutet	  så	  kom	  allt	  avancerat	  på	  en	  gång.	  
• Planeringen,	  lite	  för	  lite	  tid	  för	  sista	  labben	  och	  lite	  för	  mycket	  för	  första	  2!	  
• Inget	  att	  anmärka	  på.	  
• för	  lite	  om	  pekar	  och	  minneshantering.	  
5.	  Öppen	  fråga	  
	  Övriga	  kommentarer	  
• 	  
• Det	  borde	  varit	  en	  datortenta.<br	  />Koda	  på	  papper	  är	  inte	  verklighetsanpassat.	  
• 	  
• 	  
• 	  
• Blev	  lite	  konsitgt	  med	  deadlines	  när	  vi	  flyttade	  fram	  alla	  labbar	  1	  vecka.	  Blev	  lite	  stressigt	  på	  sista	  labben.	  

 

 
 

Detta kurstillfälle, kursanalys 
Kursansvarige lärarens sammanfattande analys av detta kurstillfälle. Tex genom att: 

• relatera uppföljningen till tidigare kursanalyser eller resurser till kursen, 
• diskutera upp måluppfyllelse på kursen (kursens lärandemål), 
• ge lärarens syn på studenternas respons 

Alla (6) studenter som svarat på enkäten är i varierande grad nöjda med den, vilket jag tror återspeglar de flesta 
studenters åsikter då inga större klagomål noterades under kurser och då kursen genomfördes på ett rimligt bra 
sätt. Arbetsbelastningen varierar lite mer vilket också var väntat då studenterna i denna första kurs fortfarande 
har mycket varierande förkunskaper från tidigare utbildning. För studenter med tidigare erfarenhet inom 
programmering är kursen relativt lätt, medan den har en rimlig nivå för nybörjarstudenter. Föreläsningarna 
verkar uppskattade medan vi stötte på lite problem med timingen av laborationstid och deadlines vilket till del 
kan skyllas på att datorsalarna är mycket uppbokade i denna läsperiod vilket leder till att man inte får de tider 
man vill ha, eller ens så många man vill ha. Intressant kommentar också rörande problemen med att skriva kod 
på papper, något man normalt sett inte gör särskilt ofta och som är en onaturlig situation. Flera parallella 
projekt pågår för närvarande i syfte att skapa ett digitalt tentamenssystem som skulle lösa detta problem. 
Gissningsvis är lösningen ett eller ett par år borta, men förhoppningen är att i slutänden ha ett system där 
studenterna får en rimligt realistisk miljö att tentera i, i stället för den krystade och för lärarna mycket 
arbetskrävande lösningen vi har idag.  

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle 
 

Bättre planering av kursmoment och deadlines. Högre tempo i början och lägre mot slutet av kursen. Införande 
av digital tentamen om möjligt. 

 

Underskrifter 



 

 

Kursansvarig lärare 

Martin Blom 

Studentdeltagande i den kollegiala behandlingen har möjliggjorts (underskrift av student) 

Nej 

Examinator 

Martin Blom 

 

 


