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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    160108 

Kurs    Operativsystem 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

DVGB01 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

3 

Kursdatum/läsperiod 

LP4 

Antal registrerade på kurs 

53 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

18 

Hst  

 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

 

Genomströmning ( %) 

 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

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

Kursen har utökats med fem föreläsningar pga att workshopen i C har slopats och flera laborationer har 
ändrats (speciellt lab 2 och lab 4).  
 

 

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

De flesta studenter verkar nöjda med kursen även om en del är mer negativa. Åsikterna om 
arbetsbördan är spridda; hälften tycker att den har varit hög eller mycket hög, en tredjedel tycker att 
den har varit godtagbar och 17% tycker att den har varit låg. Både  positiva och negativa 
kommentarer ges om de föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter som finns på kursen, 
så även här är bilden mycket spridd. 
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Min tolkning: Att bilden är mycket spridd kan nog till en del bero på att studenternas förkunskaper 
(speciellt i C) var ganska olika. De med bättre förkunskaper tyckte labbarna var lätta och vill ha svårare 
sådana. Det var också första gången kursen kördes med den ändrade strukturen (med fler föreläsningar 
mm) och alla bitar är nog inte perfekt på plats ännu. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Föreläsningar finjusteras och en eller två laborationer ändras eventuellt 

 

Kursansvarig lärare, underskrift 

Katarina Asplund 

Namnförtydligande  

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

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

Katarina Asplund 

Namnförtydligande 
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