
Kursrapport  
 

 

Kursens namn:  Grundläggande informationssäkerhet 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

7,5  

Ladok-kod: A178TG 

Antal registrerade studenter: 23 varav 16 aktiva studenter.  

Program/fristående:  IT-Teknikerprogrammet 

Programkull:  TGITT17 

Kursansvarig:  Håkan Romeborn  

Kurstid:  LP1 HT18 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Examinationsresultat Betyg och procentuell fördelning:  

Tenta: 5 0%, 4 13%, 3 31%, U 56% 

Seminarie: G 75% 

Laboration UTM G 100%  

Laboration Nätverk G 38% 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

PingPong > 3 inget resultat 

Sammanfattning av 

kursvärdering från  

- studenter  

- lärarlag  

Av sammanfattningen ska 

studentens upplevelse till 

möjlighet till måluppfyllelse 

framgå. 

Då kursvärderingen gav för få resultat har det inte gett någon 

vägledning till vad studenterna tycker.  

 

Lärarlagets bedömning är att undervisningsformer och 

innehåll varit relevanta till kursens lärandemål. 

Examinationsmomenten har varit relevanta för att mäta mot 

kursmål. Både föreläsningar och laborationer har varit viktiga 

för lärandet. Förkunskaperna har varit låga vilket visat sig 

genom den låga godkännandegraden på examinationerna i 

kurserna Nätverk I och Nätverk II. 

Beskrivning och 

sammanfattning av exempelvis 

mittutvärdering eller annan 

utvärdering som skett inom 

kursen.  

 

Kursansvarig/lärarlags 

slutsatser och kommentarer 

inför kommande kurs  

Då kursen introducerar många nya begrepp inom 

säkerhetsområdet, och är mycket av en översiktskurs gällande 

dessa delar, är innehållet i kursmaterialet något ”spretigt” och 

ytligt. Flera nya områden/moment introduceras, och bara gås 

igenom ytligt. Detta gör att studenterna inte får den förståelse 

om var detta passar in, och hur systemen påverkas.  

Föreläsningarna borde kunnat öka förståelsen. Att 

examinationsgraden varit låg, kan bero på att närvaron på 

föreläsningarna har varit relativt låg. Att studenter bara läser 

kursmaterialet, och inte närvarar på föreläsningarna, där 

förståelsen om systemet som helhet diskuteras, kan leda till att 

en tillräcklig förståelse inte uppnås. Kombinationen av teori 

och laborationer bör/skall behållas då studenter uppskattar det 

praktiska arbetet som de förhoppningsvis har nytta av i 



arbetslivet. Gästföreläsningarna i kusen har varit mycket 

uppskattade. 

Eventuella förslag till 

förändringar avseende  

- mål, - innehåll,  

- arbetsformer, - litteratur,  

- examination, - organisation 

av kursen 

Till nästa kurstillfälle skall vi föra en diskussion med 

studenterna kring hur vi kan öka närvaron och delaktigheten i 

föreläsningarna. Vidare skall det även tryckas på hur viktigt 

det är att laborera för att klara de praktiska examinationerna 

redan i kursen Nätverk II, och sedan upprepa detta vid flertalet 

tillfällen under kursernas gång. Ytterligare en lärarresurs 

planeras till de icke tekniska delarna av kursen för att fördjupa 

dessa.  

Övrigt   

 


