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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 32

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 114

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
- Den teoretiska fördjupningsuppgiften tas bort. Tycker fortfarande att det är en god idé men
konsekvensen blir att väldigt många studenter inte lyckas avsluta kursen i tid. - Fler
föreläsningstillfällen kring systemprogrammering, med genomgång av exempelprogram. - 2-3
tillfällen som kompletterar föreläsningar med genomgång av uppgifter i vissa områden i kursen, t.ex.
CPU-schemaläggning, Bankirens algoritm. - Granskning av föreläsningsmaterial så att inte
felaktigheter eller inkonsistenser uppkommit.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-11-21

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.
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Kursansvarig: Karl-Johan Grinnemo





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Av 96 antagna studenter så är 41 st godkända på kursen: 9 st med betyg 3, 25 med betyget 4 och 7 med
betyget 5. Orsaken till det låga antalet godkända på kursen är ett stort antal studenter som ej lyckats
genomföra samtliga laborationer. Av 115 st som genomförde laborationskursen så är endast 63 st godkända
på samtliga laborationer, och detta trots att jag i denna omgång av kursen har tagit bort den
fördjupningsuppgift som tidigare ingått i laborationsdelen. Den digitala tentamen i Inspera gick över
förväntan: 12 st underkända, 18 st med betyget 3, 36 st med betyget 4 och 9 med betyget 5.

Om man får tro de som svarat på kursutvärderingen så är kursen fortfarande betungande och innebär fler
nedlagda timmar än vad som är rimligt för en kurs på halvfart. Trots detta tycks man vara ganska nöjda med
föreläsningar och laborationer. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Sedan förra tillfället har föreläsningarna kring multi-process och -trådsprogrammering gjorts om av
Mohammad Rajiullah och som jag ser det blivit betydligt bättre. För att minska arbetsbelastningen för
studenterna har vi även tagit bort den fördjupningsuppgift som tidigare ingick i kursen. Karl-Johan har
reviderat samtliga laborationsspecifikationer. Tyvärr så verkar kursen för vissa grupper av studenter kräva
mer än nominell tid. Oklart hur detta ska kunna adresseras. Några saker som vi trots allt avser att genomföra
till nästa kursomgång är 1) Muntlig presentation av laborationer med frågestund. 2) Exempelsamling med
uppgifter på alla eller åtminstone de svåraste delarna av kursen. Detta är redan ett pågående projekt som
genomförs av Muhammad Tahir Abbas under ledning av Karl-Johan Grinnemo.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


