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 Kursrapporten är publicerad på kurstillfällets Canvas-sida 

 Kursrapporten är publicerad på kursens webbplats 

 

Kursvärdering 

Antal svar på obligatorisk kursvärdering 6 

 

Obligatorisk kursvärdering har skett genom: 

x Endast standardmall via SSR (Sunet Survey and Report) 

 Standardmall utökad med egna frågor via SSR 

 I egen regi av kursansvarig 

Om kursvärdering skett i egen regi av kursansvarig beskrivs tillvägagångssätt här. 

 

 

Eventuella ytterligare värderingsmoment som skett under kursen 

 Separat enkät 

x Muntligt i helklass  

 Muntligt i mindre grupper  

 Annat sätt 

Om ”annat sätt” är ikryssat ovan beskrivs tillvägagångssätt här. 

 

 

Kommentarer till kursvärderingar 

Studenterna har i utvärderingen varit oroväckande kritiska mot den andra 

delen av kursen, den som handlar om operativsystem. Det är tydligt att 

denna del behöver åtgärdas inför nästa kursomgång. 

 

Examinationsresultat 

x Examinationsresultat ser ut som förväntat 

 Examinationsresultat avviker från förväntat 

Kommentar skrivs här 
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Rekommendationer och prioriteringar för kursutveckling  

Studenterna kritiserar framförallt två aspekter av kursen: den senare delen av 

kursen och examinationsformerna. 

 

Den senare delen av kursen har givits av en doktorand i sluttampen inför sin 

dissertation. Den doktorand som nu kommer att få ta över den senare delen 

av kursen måste få möjlighet att tillgodogöra sig kursmaterialet och arbeta 

igenom detta efter eget huvud, snarare än att utgå från kurslitteraturens 

slides. 

 

Vad gäller examinationsformerna, så har detta delvis att göra med 

ovanstående kritik. Inlämningsuppgift 3 har under ett antal år varit ett 

problembarn och en ny version togs fram för två år sedan. Den version som 

nu ges är betydligt mer impopulär än den som tidigare givits. Vi bör därför 

titta på att antingen återgå till den tidigare versionen av uppgiften eller ta 

fram en ny. Detta måste göras i samarbete med den lärare som tar över 

kursens senare del. Även tentans existens har ifrågasatts och en student 

önskar att den ersätts med ytterligare en inlämningsuppgift, vilket inte låter 

sig göras utan att kursen görs om. Däremot har några studenter önskat sig 

instuderingsfrågor, vilket torde vara betydligt enklare att införa. 

 


