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Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

11 av 41 registrerade studenter har svarat (33%) 

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 

41 studenter i PingPong varav 40 har loggat in 
40 registrerade i kursen (Ladok) 
3 godkända på inlämningsuppgifter, 31 underkända (komplettering), 7 ej lämnat in. 
24 skrev tentamen, resultatet blev enligt följande: 

 5: 1 st (2%) 

 4: 0 st (0%) 

 3: 5 st (12%) 

 U: 18 st (44%) 

 EJ tagit: 17 (39%) 

3 st godkända på helkurs. 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination 

Studenterna tycker undervisningen har varit/delvis varit ett bra stöd i sitt lärande (Stämmer 
delvis/ganska bra/helt: 36%/36%/18%). 
Kurslitteraturen har delvis varit relevant för ämnet samt gett kunskaper och förståelse (Stämmer 
delvis/ganska bra/helt: 36%/27%/9%). 
Lärarna varit till stöd i kursen (Stämmer delvis/ganska bra/helt: 18%/45%/0%). 
Undervisningsformerna har varit relevanta (Stämmer delvis/ganska bra/helt: 27%/45%/9%). 
Kursens innehåll har varit relevant (Stämmer delvis/ganska bra/helt: 9%/55%/18%). 
Examinationsformerna har varit relevanta (Stämmer delvis/ganska bra/helt: 45%/45%/9%). 
Bilden av hur kursen passar in i utbildningen har varit tydlig (Stämmer delvis/ganska bra/helt: 
36%/45%/33%). 
 
 

Forskningsanknytning 



 

Kursen är en grundkurs i scriptprogrammering, och för många studenter är det första gången de 
kommer i kontakt med ämnet. Därför innehåller inte kursen någon forskningsanknytning. Däremot 
tas ”Best Practices” inom området upp. 

Övriga kommentarer 

Studenternas kritiska tänkande har ansetts öka något under kursens gång.  
 
Fördelningen av undervisningsformer, föreläsningar och laborationer, har varit bra/mycket 
bra/mindre bra (0/36/45%). Detta är en försämring mot tidigare år. Dock är det, med tanke på 
svaret om undervisningsformer, förvånande att studenterna ansåg att både föreläsningar och 
övningar har varit till  hjälp för lärandet.  
 
Vad det gäller inlämningsuppgifterna anser flera att svårighetgraden dessa emellan stegrat kraftigt. 
De har även uppfattats som för svåra.  
 

 

Eventuella förslag till förändringar 

Vad man kan utläsa av studentutvärderingen är att förkunskaperna inte varit tillräckliga för att 
tillgodogöra sig kursen väl. 
 
Vad som observerats, både under denna kurs och kursen ”Operativsystem och drift av servrar”, är 
att de grundläggande kunskaperna om datorer har minskat de senaste åren. Vi har speciellt märkt att 
kunskaper om fil- och katalog/mapphantering och grundläggande konfigurationsinställningar saknas. 
Scriptverktyg används till stor del för att automatisera både fil- och katalog/mapphantering och för 
att konfigurera datorinställningar. Om sådana moment inte ens utförts av studenten i dess enklaste 
form blir det svårigheter med att förstå båda vad man skall göra och varför. Om detta beror på att 
användandet av ”läsplattor” och mobiltelefoner har tagit över en stor del av datorernas roll vet vi 
inte. Vidare har även operativsystemstillverkare försökt göra dessa så enkla att använda att man inte 
behöver tänka eller förstå vad man gör, ex. vis sparar en fil i en specifik katalog i filsystemet eller gör 
en grundläggande konfiguration av en dator såsom inställningar för nätverket.    
 
Under några år har kursen ”Datorarkitektur” gett en introduktion till programmering, men detta 
moment är nu inte kvar. För att försöka åtgärda de vikande examinationsresultaten vi sett de senaste 
tre åren skall det till hösten införas ett moment med introduktion till programmering i kursen 
”Datorarkitektur”. Det kommer även att ingå moment med bl.a. fil- och katalog/mapphantering.  
 
Det har även framkommit muntliga kommentarer från studenter om att det är problem att ta till sig 
fyra kurser samtidigt, som vi haft det i år. Tanken bakom detta var att dessa fyra kurser innehåller 
moment som går ”hand i hand” och det därmed skulle bli lättare för studenterna att förstå hur dessa 
kursers innehåll samverkar i en företagsmiljö. Till nästa år skall därför kurserna ”Operativsystem och 
drift av servrar” och ”Grundläggande scriptprogrammering” att göras om till två nya kurser, där 
innehållet från båda kurserna delas upp så att det blir två ”operativsystemskurser” med inslag av 
scriptprogrammering.  



 

 
Förändringen med utökade förberedelser i kursen ”Datorarkitektur”, och att göra om kurserna 
”Operativsystem och drift av servrar” och ”Grundläggande scriptprogrammering” till två nya kurser, 
kommer förhoppningsvis att leda till att studenterna dels skall komma bättre förberedda till 
scriptmomenten i kommande kurser. Detta för att på så vis ge ett bättre utfall examinationsmässigt. 
 
Trots att fler enkla, instruerande och förklarande övningsuppgifter skapades för att kunna ge 
studenterna en bättre grund inför inlämningsuppgifterna försämrades examinationsresultatet. Flera 
studenter anser också att de inte fått någon hjälp under övningstillfällena. Orsaken till deras 
uppfattning är att studenterna inte arbetat med övningsuppgifterna, utan istället gett sig direkt på 
inlämningsuppgifterna. Inlämningsuppgifterna är ett examinerande moment och skall utföras av 
studenten/gruppen. Trots att det vid flertalet tillfällen uppmuntrades till att istället göra övningarna, 
som med lite analys och design, kan ombearbetas till att användas som delar i inlämningsuppgifterna, 
ignorerades dessa råd och studenterna fortsatte att arbeta med inlämningsuppgifterna. I det läget 
fanns inte mer att göra än att ge tips och hur dessa kunde lösas. Tyvärr har flera studenter den 
åsikten att det är läraren som skall visa hur dessa löses istället för att lösa dessa själva.  
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