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Kursanalys 

Kursanalysen baseras dels på sammanfattning av kursvärderingen och dels på kursledarens och 
lärargruppens erfarenheter från kursen. Den lämnas till administratör som skickar vidare till 
examinator, till den grupp som gör kollegial granskning samt till programledare i förekommande fall. 

Ett universitetsgemensamt system för kursanalyser är under utveckling. Denna mall gäller tills detta 
system införs. 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
 

Kalenderår/läsperiod VT2015 

Kurs    Programspråk 

 

Hp 

7,5hp 

Kurskod 

DVGC01 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning    ___              Sätt kryss! 

Termin i program 

Termin 4 

Kursdatum/läsperiod 

VT2015 lp2 

Antal registrerade på kurs 

39 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

0 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Beskriv genomförda förändringar inför detta kurstillfälle. Utgå ifrån föregående kursanalys. 

Nya föreläsningar skrevs till Prolog momentet (4 föreläsningar). De andra föreläsningar sågs över. 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

Kursansvarig lärares kommentarer till kursen, ev baserat också på övriga lärares kommentarer. 

Närvarande på föreläsningar och labbar var kring 66%. 
 
Resultat: 
Tenta: betyg 5 (0), betyg 4 (16) 48%, betyg 3 (7) 21%, betyg U (10) 30% - 23 students (70%) godkända 
Labbar: betyg 5 (0), betyg 4 (14) 39%, betyg 3 (18) 50%, betyg U (4) 11% - 32 students (89%) godkända 
Helkurs: betyg 5 (0), betyg 4 (10) 29%, betyg 3 (12) 34%, betyg U (13) 37% - 22 students (63%) godkända 
 

Redogör för studenternas synpunkter. Använd sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät 
samt ev muntlig). 

Inga. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Detta kurstillfälle, kursanalys 

Kursansvarige lärarens sammanfattande analys av detta kurstillfälle. Tex genom att: 

 relatera uppföljningen till tidigare kursanalyser eller resurser till kursen, 
 diskutera upp måluppfyllelse på kursen (kursens lärandemål), 
 ge lärarens syn på studenternas respons 

För de godkända studenterna var kursens mål uppfyllt. 

De flesta studenter valde bort den fjärde labbuppgift. Detta kan tolkas kanske som tidsbrist eller sänkt 
ambitionsnivå.  

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle 
 

Inga 

 

Underskrifter 

Kursansvarig lärare: Donald F. Ross 

 

Studentdeltagande i den kollegiala behandlingen har möjliggjorts (underskrift av student) 

--- 

Examinator: Donald F. Ross 

 

 

 


