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Sammanfattning av kursvärdering för kursen 
Systemimplementeringsteknik ISGB11 Vårterminen 
2013. 
 
På kursen fanns 33 registrerade studenter (20130426) och i kursvärderingen deltog 
22 (21) studenter. En student svarade inte på frågorna rörande kvalitet och 
arbetsbörda och en student markerade mellan ”hög” och ”godtagbar” på frågan 
om kvalitet vilket har tolkats som hög i sammanställningen nedan. 
Kursvärderingen genomfördes på sista föreläsningen (20130408) då studenterna 
fick besvara fem frågor. 
 
Kursvärderingen bestod av två övergripande frågor med rubrikerna: 

 Vad anser du har varit bra på kursen? 

 Vad anser du har varit mindre bra på kursen? 
 
Därtill fanns studentkårens två frågor formulerade enligt följande: 
 
Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget?  
 

Mycket hög Hög Godtagbar Låg Mycket Låg 

 
 
Vilken arbetsbörda upplever du att du har haft under kursen? 
 

Mycket hög Hög Godtagbar Låg Mycket Låg 

 
 
Avslutningsvis fanns en fråga rörande betyg för kursen som helhet: 
 
Vilket betyg ger du kursen som helhet (1=lägsta och 5=högsta)? 
1 2 3 4 5 
 

Nedan följer en sammanfattning av vad som framgick vid 
kursvärderingen. 
 
Bra 
På ”plussidan” framträdde följande punkter: 
 

 Laborationerna (8) 

 Föreläsningarna (10) 

 Räkne-stugorna (7) 

 Tempot (4) 

 Laborationspassen (4)  

 Kodexempel (4) 
 



 2(2) 

 
 
 
 
Mindre bra 
På ”mindre-bra-sidan” framträdde följande punkter där alla har med 
laborationerna att göra: 
 

 Laborationsanvisningarna har ibland upplevts som svåra, kortfattade 
och/eller diffusa (6) 

 Komplicerade labbar (3) 

 Slå ihop flera labbar till en (2) 

 Laborationerna är lika de i JavaScript för webbutveckling (2)  
 
 
Kvalitet   Antal (21) 
Mycket hög (5):   2 
Hög (4):   18 
Godtagbar (3):  1 
Låg (2):   - 
Mycket låg (1):  - 
 
Genomsnitt:   4,0 
 
Arbetsbörda  Antal (21) 
Mycket låg (1):  - 
Låg (2):   - 
Godtagbar (3):  13 
Hög (4):   7 
Mycket hög (5):  1 
  
Genomsnitt:   3,4  
 
Kursen som helhet  Antal (22) 
1:   - 
2:   - 
3:   5 
4:   17 
5:   - 
 
Genomsnitt:   3,8 


