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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 

Operativsystem och drift av servrar 
Ladokkod: 

A153TG 
Antal högskolepoäng: 

7,5hp 
Period (ex P1 2018): 

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

TGITT18 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

12 av 40 registrerade studenter har svarat (30%) 

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 

40 studenter i PingPong varav 38 har loggat in 
39 registrerade i kursen (Ladok) 
29 godkända på labbmoment, 8 underkända 
26 skrev tentamen, resultatet blev enligt följande: 

 5: 1 st (4%) 

 4: 1 st (4%) 

 3: 9 st (19%) 

 U: 17 st (73%) 

7 st godkända på helkurs. 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination 

Studenterna tycker undervisningen har varit ett bra stöd i sitt lärande (Stämmer ganska bra/helt: 
75/8%). 
Kurslitteraturen har varit relevant för ämnet samt gett kunskaper och förståelse (Stämmer ganska 
bra/helt: 42/8%). 
Lärarna varit till stöd i kursen (Stämmer ganska bra/helt: 75/0%). 
Undervisningsformerna har varit relevanta (Stämmer ganska bra/helt: 92/0%). 
Kursens innehåll har varit relevant (Stämmer ganska bra/helt: 75/17%). 
Examinationsformerna har varit relevanta (Stämmer ganska bra/helt: 64/9%). 
Bilden av hur kursen passar in i utbildningen har varit tydlig (Stämmer ganska bra/helt: 58/25%). 
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Forskningsanknytning 

Kursen har bl.a. innehållit operativsystemsteori som har tagit upp olika generationer av 
operativsystem och grundläggande algoritmer och principer för deras utveckling. Kursen har inte 
innehållit någon forskningsanknytning mot de senaste rönen. Däremot diskuteras beprövad 
erfarenhet/”Best practice” inom området. 
  

Övriga kommentarer 

Över lag positiva kommentarer i värderingen, men något sämre resultat än tidigare år. Studenternas 
kritiska tänkande har ansetts öka under kursens gång.  
Fördelningen av undervisningsformer, föreläsningar och laborationer, har varit bra/mycket bra 
(67/0%), och både föreläsningar och laborationer har varit till  hjälp för lärandet.  
Introduktionen och avvändandet av KANBAN-tavlor inom grupperna har av 75% av 
respondenterna ansetts bra, vilket är en förbättring mot föregående år. Detta kan ev. bero på att 
KANBAN introducerades tidigare i kursen än föregående år. Dock vet vi att användandet har 
varierat stort mellan de olika laborationsgrupperna. 
Simuleringen ”Apollo 13” visar däremot motsatta siffror. Den gavs vid två tillfällen och under det 
ena passet var i stor sett alla engagerade, men på det andra var det flera som inte tog sin roll på allvar. 
Då simuleringen är beroende av att alla deltar och är engagerade för att den skall ge resultat och 
förståelse över hur viktigt ett strukturerat arbetssätt är kan studenters låga engagemang tyvärr 
påverka hela gruppens upplevelse. 
Vad som observerats, speciellt under laborationerna, 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. 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.   

 

Eventuella förslag till förändringar 

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.  
För att försöka åtgärda de vikande examinationsresultaten vi sett de senaste tre åren skall det även 
införas moment med bl.a. fil- och katalog/mapphantering i kursen ”Datorarkitektur”. Detta för att 
studenterna förhoppningsvis skall komma bättre förberedda till laborationsmomenten i dessa två nya 
kurser. För att också ge en bättre förutsättning inför den andra kursens, av de två nya kurserna, 
laborationsmoment kommer momentet med att studenter utför grundläggande laborationsmoment 
att ökas innan laborering i grupp startar under den andra kursen. Förhoppningen är då att alla 
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studenter kommer att vara mer jämbördiga och bättre förberedda. 
Hur vi skall öka studenternas initiativ till att läsa kurslitteratur är dock en fråga som det inte finns 
något svar på idag. De senaste åren märks det tydligt att antalet studenter med inställningen att det är 
lärarens uppgift att ge all kunskap som behövs har ökat. Även tilltron till att man inte behöver kunna 
något för alla svar finns ju ändå att söka på internet har ökat. Här finns en stor utmaning vad det 
gäller att få studenterna till att förstå att man måste förstå, kunna och veta för att söka ny kunskap 
och information på internet. Försök till detta gjordes under kursen med ökade krav på planering 
innan moment fick utföras, men detta ledde tyvärr till att kopieringen av planeringen mellan grupper 
ökade. Som resultat blev det därför som så att grupperna påbörjande moment under 
laborationspassen utan att veta vad som faktiskt skulle göras och vilket resultat som förväntades. Att 
studenterna troligen inte läste kurslitteraturen visas även av det låga examinationsresultatet på den 
skriftliga tentamen.  
Simuleringen ”Apollo 13”, eller liknande, bör ges även under någon av de två nya kurserna då den 
kan ha stor positiv på verkan på gruppernas samarbete. Samarbete är viktigt under laborationerna i 
den andra av de två nya kurserna, men även i följande kurser i programmet. Dessutom måste de 
kunna samarbeta den dag de kommer ut på praktik, men även i yrkeslivet.  

 

Kursansvarig: 

 
Peter Andersson 
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