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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    20140217 

Kurs    Software Engineering 

 

Hp 

7,5 

DVGC22 

 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

5 

Kursdatum/läsperiod 

Lp4 

Antal registrerade på kurs 

31 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

9 

Hst  

3,875 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

3,75 

Genomströmning ( %) 

97 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

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

Preparerande föreläsning om C# för att överbrygga kunskapsglappet för civilingenjörerna som läser denna kurs 
ett år för tidigt. 

 

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

Studenterna är överlag nöjda med kursen, men anmärker på några organisatoriska problem vilka förhoppningsvis 
inte ska återkomma nästa år. Att studenterna själva får ge input till betygssättning upplevs som ett problem av 
somliga, men då individuella betyg ska sättas på en kurs som till stor del utgörs av grupparbete krävs någon form 
av input från studenterna rörande den tid de arbetar på egen hand. Betygs sätts baserat på ett antal parametrar 
varav grupparbetet utgör en mindre del. Övriga delar är tentamen, rapport, presentation och lärarens bedömning 
av studentens arbetsinsats. 
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

I år liksom förra året upplever studenterna att det är olyckligt att civilingenjörsstudenterna läser denna kurs ett år 
innan de uppnått förkunskapskraven. Detta skapar en obalans mellan å ena sidan DAI/PVD som uppfyller 
kraven och CIV som inte gör det. Tilläggas bör att studenterna inte ska lastas för detta och de flesta CIV-
studenter arbetar på och försöker tillgodogöra sig kursens stoff efter bästa förmåga.  

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Eventuellt kommer årets projekt att användas som bas för nästa års upplaga av kursen, så studenterna får arbeta 
vidare med befintlig kod, i stället för att starta från noll. Detta kan dock innebära problem vad gäller copyright 
och liknande så det behöver utredas lite. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Martin Blom 

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

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Martin Blom 
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