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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 

Introduktion till virtualisering och molntjänster 
Ladokkod: 

 A155TG 
Antal högskolepoäng: 

7,5 
Period (ex P1 2018): 

P2 2018 - P3 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

IT-Tekniker, TGITT18h 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

Totalt 39 studenter registrerade (varav 6 gjort avbrott), 36st är med i Ping Pong.  
Två av dessa är omregistrerade från föregående år. 
72% (26 av 36 studenter) har svarat på kursvärdering i Ping Pong. 
Bra svarsfrekvens så vi pushat hårt på vikten av att studenterna har lämnat in samt att klassen fått 
fika om mer än 2/3 har svarat. 
 

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 

Kursmoment, Underkända, Godkända 
INL1, 0, 29 
LAB1, 1, 29 
PR01, 3, 26 
 
25st skrev tentan, resultat: 5: 1st, 4: 5st , 3: 13st, U: 6st 
19st är klara på hel kurs. 
 
Seminarie i hållbar utveckling var mycket välbesökt (alla utom 1 student närvarade) vilket har lett 
till en mycket bättre förståelse för problematik som en IT-tekniker kan tänkas möta i arbetslivet. 
 
Bättre utfall på tentamen. Tänkbara orsaker är bland annat seminariet då frågorna som gäller 
hållbar utveckling fick bättre svar samt att vi i år infört digital tentamen, mycket lättare för 
studenterna att skriva, redigera och reflektera över svaren innan inlämning. 
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Innehåll, undervisningsformer och examination 

Positiv feedback på ändring av undervisningsformerna. Kortare föreläsningspass varvas med 
övningar och laborationer för att knyta ihop teori och praktik. 
 
Många respondenter uppskattar de praktiska momenten för att förstå teorin. 
 
Stressigt i labbet, svårt att hänga med när många mindre uppgifter delas ut. 
 
Lärarinsatser har varit uppskattade, tacksamt att få svar via PIM i läroplattform även utanför 
normal arbetstid. 
 
Kursinnehåll stämmer väl överens med vad som anges i kursplan och examinationsformer. 

Forskningsanknytning 

Seminariet har lyft studenternas förståelse för forskning inom ämnet samt skillnader mellan 
forskning och artiklar i tidningar samt ren reklam från tillverkare. 
 
 

Övriga kommentarer 

Önskemål om obligatoriska labbgenomgångar inför varje labb (1g/vecka) för att alla i gruppen 
skall tvingas ta del av informationen. Nu upplevs någon i grupperna inte veta vad som skall göras 
och glider med övriga. 
 
” Överlag har det varit en rolig och lärorik kurs eftersom vi får lära oss tänka (seminariet I Active 
learning klassrummet, aspekter av hållbarhet)” 
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Eventuella förslag till förändringar 

Önskemål från studenter: 
P2V planeringen gav inte så mycket. Redan planerad för ändring till nästa år och kursplan omskriven. 

 


