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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    2014-01-09 

Kurs    Datavetenskapens grunder 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

DVGA14 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

Lp4 (lp1 eg.) 

Antal registrerade på kurs 

37 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

11 

Hst  

37 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

30 

Genomströmning ( %) 

81 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

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

n/a 

 

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

Samtliga studenter anser att kursen hållit minst godtagbar kvalitet och hela 
80% att kursen hållit hög eller mycket hög kvalitet. 
 
Mycket låg 

 
 
 

0% 
Låg 0% 
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Godtagbar 18,2% 
Hög 63,6% 
Mycket hög 18,2% 

 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Studenterna var överlag nöjda vilket också återspeglas i deras kommentarer, så några större orsaker till oro finnes 
icke. Dock ansåg några studenter att kursen var ”luftig” i överkant, dvs kunde innehålla mer stoff, något som är 
värt att beakta. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Fokus i kursen är kanske något mycket på programmering, vilket i kombination med några kommentarer enl. 
ovan rörande kursens ”luftighet”, gör att man inför nästa år får överväga att införa lite mer stoff som inte är 
programmeringsrelaterat. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

Martin Blom 

Namnförtydligande  

Martin Blom 

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

Nej 

Namnförtydligande 

Martin Blom 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

Martin Blom 

Namnförtydligande 

Martin Blom 
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