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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    140615 

Kurs    Programspråk 

 

Hp 

7,5hp 

Kurskod 

22751 
 

Programkurs              X    (Dataingenjör(IT-Design) 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

4 

Kursdatum/läsperiod 

Apr-jun 2014 Lp2 

Antal registrerade på kurs 

37 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

8 

Hst  

??? 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

??? 

Genomströmning ( %) 

22% 

6 av 27 som tenterade 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

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

Times for lectures (08:15-10:00) and Labs (10:15-12:00) were revised giving students 4 hours per afternoon for 
self-study and work on the labs. 
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Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Number of respondents: 8 

1. Multiple choice question Percentage 
How do you perceive the quality of the course as a whole?   
Very low 0% 
Low 0% 
Acceptable 50% 
High 37.5% 
Very high 12.5% 
2. Multiple choice question Percentage 
How do you perceive your own workload during the course?   
Very low 0% 
Low 12.5% 
Acceptable 50% 
High 25% 
Very high 12.5% 
3. Open question 
What were, according to you, the best aspects of the course? 

• Kursinnehåll och intressanta laborationer. 
• Laborationerna, synd bara att lab 2 och 3 inte var lika omfattande som första. 
• Having the lectures in english felt more natural than swedish (DSA). 

Better lecture to lab "mapping" than DSA. We never felt we had to start a lab unprepared 
in this course. 

• The teacher knows his stuff and the new reworked course is an improvement over the last 
one. 

• Bra, intressanta labbar. Bra kurslitteratur. 

4. Open question 
What were, according to you, the worst aspects of the course? 

• Strukturen på kursen o materialet 
• Very much blazing through the main course material over the first two weeks. Too much 

LISP and PROLOG. 
• Jag upplevde att för mycket fokus låg på labbarna. 
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5. Open question 
Comments 

• Bra kurs o bra innehåll! Lite mer struktur på föreläsningar o material ät dock något som 
verkligen behöver ses över 

• Längre kurstid med expanderad lab 2 och 3? Vissa universitet skräddarsyr poängen för 
varje kurs, istället före generiska 7,5 för varenda en. Denna skulle kunna vara 10 hp, nån 
tidigare kurs skulle kunna vara 5. 

• Most interesting CS course to date. 
• Hemsidan är bra innehållsmässigt men väldigt oöverskådlig. 

Mycket bra och engagerad hjälp i labbsalarna. 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

• The comments seem positive although only 8 students replied which makes it more difficult to draw any 
conclusions. 

• Longer time on the course – in the previous course Data Structures and Algorithms (DSA) some 
students complained that the course hours were too many. The hours on this course were reduced (i) to 
meet the criticism from the previous course and (ii) to comply with the departmental guidelines. 

• Attendance at the lectures and labs was between 30% and 70%. A similar pattern of non-attendance for 
this group was noted in DSA (50%) and other previous courses. 

 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
[text]  

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Donald F. Ross 

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

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Donald F. Ross 
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