
  

  

 
 
 

 

Kursrapport Fakulteten för teknik och samhälle 
 
Kursrapporten baserar sig på studenternas synpunkter och inlämnade kursvärderingar, 

tentamensresultat och lärarnas förslag till utveckling. Kursrapporten publiceras på 

kurssidan och på Canvas. 

 

Kursnamn Systemprogramvara 

Kurskod DA488A 

Termin Ht22 

Antal registrerade 40 

Kursansvarig Johan Holmberg 

 

x Kursrapporten är publicerad på kurstillfällets Canvas-sida 

 Kursrapporten är publicerad på kursens webbplats 

 

Kursvärdering 

Antal svar på obligatorisk kursvärdering 15 

 

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 

Som tidigare år är det framförallt den andra delen av kursen som är 

problematisk. Den drevs i år av en ny lärare som inte tidigare föreläst, vilket 

märks i utvärderingen. Med detta sagt, så får han ändå ett hyfsat bra 

omdöme, om än med förbättringspotential. Likaså är den tredje 

inlämningsuppgiften fortsatt problematisk, trots en återgång från föregående 

års kritiserade uppgift till en tidigare relativt uppskattad uppgift. En felaktig 

tentauppgift verkar ha föranlett frustration, vilket stammar från något 

otydliga rutiner för korrigering av felaktig information i tentauppgifter under 

själva tentamenstillfället. Över lag uppskattar studenterna kursen och 

arbetsbelastningen verkar vara rimlig för kursen, även om några studenter 
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tycker att föreläsningarna kunde ha spridits ut mer över läsperioden. 

 

 

Examinationsresultat 

x Examinationsresultat ser ut som förväntat 

 Examinationsresultat avviker från förväntat 

Inget nämnvärt att kommentera. Ungefär två tredjedelar av studentgruppen 

klarade av tentamen på första försöket och runt 80% av studentgruppen är 

helt klara med tentorna efter tre försök. Vad gäller inlämningsuppgifterna, så 

är en klar majoritet klara med dessa efter kompletteringar. 

 

 
 
Rekommendationer och prioriteringar för kursutveckling  

Som vanligt är det del två av kursen, operativsystem, som måste utvecklas. 

Kursansvarig kommer att föreslå extra tid för operativsystemläraren att 

utveckla ett eget material som han tydligare är bekväm med och kan prata 

kring. Vidare måste en ny inlämningsuppgift utvecklas för operativsystem-

delen. Slutligen bör vi titta på om vi kan göra kursen mindre intensiv för att 

fånga upp de studenter som kämpar med att hinna ifatt. 

 

 


