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Kursens namn: 

Nätverk II / Routing- och switchteknik 
Ladokkod: 

41F01C 
Antal högskolepoäng: 

7,5hp 
Period (ex P1 2018): 

P4 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

TGITT18 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

14 av 30 studenter i PongPong har svarat (46%) 
Registrerade i Ladok: 25  

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 

30 studenter i PingPong varav 29 har loggat in 
25 registrerade i kursen (Ladok), samt ytterligare 10 som ej påbörjat kursen (Ladok)  
10 godkända (av 22 anmälda) studenter på labbmoment 
17 studenter skrev tentamen, resultatet blev enligt följande: 

 5: 1 st (5,9%) 

 4: 0 st (0%) 

 3: 4 st (23,5%) 

 U: 12 st (70,6%) 

5 st godkända på helkurs. 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination 

Studenterna tycker att 
Undervisningen och undervisningsformer har varit ett stöd i lärandet (Stämmer ganska bra/helt: 
72/14%). 
Lärarna varit till stöd i lärandet (Stämmer ganska bra/helt: 57/7%). 
Kurslitteraturen har varit till stöd i lärandet (Stämmer ganska bra/helt: 79/7%). 
Examinationsformerna, tentamen och laboration, har varit till stöd i lärandet (Stämmer ganska 
bra/helt: 72/14%). 
Genom kursen har studenten fått ökad kunskap om beprövad erfarenhet inom kursens 
kunskapsområde (Stämmer ganska bra/helt: 58/14%). 
Studentens förkunskaper var tillräckliga (Stämmer ganska bra/helt: 29/7%). 
Klassrepresentanterna var till stöd för att påverka kursens innehåll och genomförande (Stämmer 
ganska bra/helt: 39/8%). 
 

Forskningsanknytning 

Då kursen är en grundkurs i routing- och switchteknik har ingen forskningsanknytning tagits upp. 
Däremot behandlas vissa av områdets ”Best Practices” vilket bygger på samlad kunskap inom 
området.  
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Övriga kommentarer 

Mestadels positivt resultat i enkäten. Vad som utmärker sig, tyvärr i negativ riktning, är att 
studenterna anser att de inte haft tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig kursen (14/50% 
Stämmer inte alls/Stämmer delvis). Orsaken till detta är sannolikt att studenterna inte lyckats 
tillgodogöra sig kursen Närverk I, som Nätverk II bygger vidare på. Saknas grundkunskaperna från 
Nätverk I är det svårt att ta till sig, och förstå, materialet i Nätverk II.  

 

Eventuella förslag till förändringar 

De två tidigare åren har det observeras att närvaron under laborationerna har varit förvånansvärt låg, 
och att studenterna endast närvarat under en kort tid av dessa. Därför infördes i år ett moment där 
studenterna var tvungna att utföra ett antal laborationer för att kvalificera sig till kursens 
laborationsexamination. Detta ledde troligen till att antalet studenter som klarade detta moment i år 
ökade från föregående år, från 4 till 10. Detta antal är dock lägre än vad som varit tidigare, om man 
ser tre år eller längre tillbaka. 
 
Även om antalet godkända studenter på laborationsexaminationen ökade var det låga resultat på 
tentamen med 29% godkända av de som närvarade på tentamen. Av dessa var det endast 1 student 
med betyg 5 och ingen med betyg 4. Detta är också sämre/lägre siffror än tre år tillbaka eller 
tidigare. Vad denna minskning beror på vet vi inte, men det verkar som om dagens studenter inte 
längre läser kursmaterialet i någon större omfattning. När det under laborationspass påpekats att de 
även måste läsa materialet för att ta till sig vad de gjort, visar det sig ofta vid efterkommande 
laborationspass att detta inte skett.  
 
Under hösten kommer Cisco Academy att släppa en ny version av det material, CCNA Routing and 
Switching, som kurserna Nätverk I, Nätverk II och Nätverk III till stora delar använder sig av. Vad 
det verkar kommer det uppdaterade materialet att innehålla mer videomaterial än tidigare. Frågan är 
om detta kan leda till att studenterna får större möjlighet att ta till sig materialet. Innan det går att 
uttala sig om hur detta uppdaterade material påverkar vilka förändringar som kommer att göras 
måste vi lärare får tillgång till det. 
 
Vad som kan sägas i dagsläget om eventuella förändringar inför nästa kurstillfälle är följande: 

 Redan i Nätverk I måste det tryckas mycket hårdare på att den kursen är mycket viktig. Om 
man förstår, och kan använda sig av, den kursens ingående moment, kommer det bli lättare 
att ta tills sig flera av de efterkommande kurserna, bl.a. Nätverk II men även de kommande 
operativsystemskurserna.  

 Momentet med kvalificering till laborationsexaminationen skall egentligen inte behövas men 
kan eventuellt användas igen. Här kan intryck från Nätverk I och laborationsmomentet i 
operativsystemskurserna och virtualiseringskursen vägas in innan beslut tas. 

 Det skall tryckas ytterligare på vikten av ett effektivt arbetssätt, och att studenter skall 
komma väl förberedda till laborationsexaminationerna. 

 Det skall tryckas på vikten av att närvara på föreläsningarna, och att studera materialet 
ordentligt, för att öka möjligheten att bli godkänd på tentamen. 

  

 

Kursansvarig: 

 
Peter Andersson 
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