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 Kurs 
Operativsystem 

Kurskod 
DVGB01 

Hp 
7,5 

Program 
 x  programkurs            fristående kurs          
uppdragsutbildning 

Termin i program 
3 

Kursdatum 
LP4, 2013 

Antal registrerade på kurs 
56 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig 
kursutvärdering        11 
  

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet 
tentatillfällen) 3:14st  4:17st  5:9st   2 tentafillfällen 

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 (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys) 
Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen; 
annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?  
Lärarens synpunkter och kommentarer.  
De flesta studenter verkar nöjda med kursen och majoriteten tycker att arbetsbördan har varit 
godtagbar, även om en tredjedel tycker att den varit hög. Ett flertal positiva kommentarer ges om de 
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 dels workshopen i C och dels att några stycken tyckte det var för mycket "power 
points".  
Kommentar: Två veckor i början av kursen är egentligen för lite för att lära sig tillräckligt mycket 
C-programmering, så det är inget perfekt upplägg.Om två år kommer vi att slippa det här problemet 
eftersom studenterna då kommer ha lärt sig C under sitt första studieår. För nästa år gäller bara att 
försöka se över materialet i Workshopen och kanske också utöka lärarresurserna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit 
 
 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 
Katarina Asplund 
 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 
Katarina Asplund 
 

Namnförtydligande 

 


	Hp
	DVGB01
	Operativsystem
	Termin i program
	LP4, 2013
	 x programkurs            fristående kurs          uppdragsutbildning
	Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering        11
	Antal registrerade på kurs
	 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys 
	Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen; annat. Har studenterna föreslagit förbättringar? 
	Lärarens synpunkter och kommentarer. 
	Namnförtydligande
	Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit
	Namnförtydligande
	Kursansvarig lärare, underskriftKatarina Asplund
	Namnförtydligande
	Examinator har deltagit/taget del av, underskriftKatarina Asplund

