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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 
Datorarkitektur och ellära 

Ladokkod: 
A154TG 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018): 
P1-P2 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
 IT-tekniker, 120 hp , startår 2018 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
Kursen hade 50 registrerade studenter vid start, 8 har gjort avbrott under kursens gång. 
LP1: 29/42 har svarat på Datormomentet (69%) 
LP2: 16/42 har svarat på Elmomentet (38%) 
Tre omregistrerade studenter på kursen, vi gör ingen skillnad på ny/omregistrering vid utvärdering. 
 

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
Tentamen datordel, 5: 0st, 4: 9st, 3: 24st, U: 9st 
Labb datordel: G: 44st 
Tentamen eldel (G/U): 4/25 
Labb eldel: G: 34st 
 
Studenter har anmält studieavbrott/uppehåll mellan P1 och P2 varav betydligt färre skrev tentan på 
eldelen. Årets tenta i el klarade enbart 4 av 29 skrivande nivå G medans 33 av 42 skrivande klarade 
minst nivå 3 på datordelen. 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Blandade förkunskaper visar sig i kursvärderingen för datordelen, några tycker det är för enkelt, 
andra för svårt. 
Övervägande tycker dock att strukturen är bra med föreläsningar, korta kapitelövningar/test och 
uppföljning direkt där vi ser att studenterna varit svaga. Övningstesten gav även studenterna ett mått 
på hur studieförmågan varit under veckan. 
Praktiska övningar och laborationer har uppskattats och bidragit till ytterligare förståelse. 
 
Eldelen har varit tung för många studenter, känns för komprimerad tidsmässigt. Bra med 
övningspass med lärare för beräkningar. Svårt att koppla ihop elberäkningarna med datordelen av 
kursen, önskemål finns att minska ner eldelen eller stryka den helt och fokusera mer på elsäkerhet. 
Extrainsatt övningspass på fredag em var uppskattat för de som var på plats. 
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Forskningsanknytning 
Grundkurs, genomgång av forskning historiskt, framsteg och vart vi står idag.  

Övriga kommentarer 
Några av svarande studenter verkar ha pendlat in till Borås och därför inte ”orkat ta sig in till 
övningar och föreläsningar” vilket lett till sämre resultat.  
Önskemål och fler praktiska övningar, befintliga övningar och labbar har underlättat för ett flertal 
studenter. 

 

Eventuella förslag till förändringar 
Mer onlinematerial för pendlare eller möjlighet att göra kapiteltest hemma? 
 
Ändring av kurs/skapande av ny kurs där utvalda delar av elmomentet integreras i datormomentet.  
 
Introduktion till programmering skulle kunna ersätta delar av elmomentet för att underlätta kommande 
kurser. 
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