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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    140507 

Kurs    Datakommunikation I 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

DVGB02 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

4 

Kursdatum/läsperiod 

LP1 

Antal registrerade på kurs 

55 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

10 

Hst  

6,875 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

3,75 

Genomströmning ( %) 

54,5 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

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

[text]  

 

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

Alla som har svarat på enkäten tycker att kvaliteten på kursen varit godtagbar, hög eller mycket hög. Dessutom 
tycker 90% att arbetsbördan har varit godtagbar. Överlag verkar studenterna vara nöjda med kursen, men de 
hade också förslag på förbättringar ,t ex: 

• Att labb 3 (nätlager och länklager) borde vara mer praktisk 

• Avsnittet om trådlösa nätverk borde utökas 
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• Orientering om forskning och andra kurser inom ämnet kunde ingå 

• Konfigurering och dimensionering kunde ingå 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Ganska få enkäter har inkommit och det är därför svårt att dra några långtgående slutsatser. Önskemålen i 
ovanstående lista är dock sådant som jag själv har tänkt vore bra att inkludera i kursen. Tyvärr får det ju inte 
plats med hur mycket som helst, men att ha en kort orientering om forskningen inom ämnet borde ju gå att få 
in. Dessutom var det tänkt att labb 3 skulle göras mer praktisk till i år, men detta hanns tyvärr inte med p g a 
tidsbrist. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Utveckla en praktisk labb inom routing som ersätter nuvarande labb 3. Den förväntade effekten är att studenterna 
får en större förståelse för området. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Katarina Asplund 

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

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Katarina Asplund 
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