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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12
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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
1) Simulatorn vi använder i kursen (MARS) återspeglar inte verkligheten tillräckligt väl. Vi skulle behöva göra om
den sista laborationen, så att relevant hårdvara kan användas istället. Denna laboration skulle kunna läggas i
mitten av kursen och analyseras med en laborationsrapport. Läggs den mitt i kursen bör studenterna hinna klart i
god tid före kursslut.
2) Se kommentarer från tidigare kursanalyser.
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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Studenternas kommentarer:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) "Föreläsningarna måste ha mer att göra med labbrationer och yentan"

2) "Bättre föreläsningar"

3) "Flera "curveballs" på tentan än vad det varit tidigare, vilket inte är dåligt i sig. Som när "mönstret" i C-uppgiften är
svårare(helt subjektivt) att hitta än vad det är att skriva koden så känns det som att fokuset inte ligger i att kunna skriva kod.
Labben på Avbrott skulle ge mycket mer om man fick göra den med en fysisk krets. Formuleringen på Avbrottslabben
gjorde också så att det hade varit mer lämpat att man använt pooling istället för avbrott, vilket motverkar syftet lite.(Endast
en av knapparna som behövde lyssnas på) För Automaträttningen på labb C behövs tydligare anvisningar."

4) "Överlag en bra kurs som täcker mycket och är intressant men det finns ändå en känsla av att det är ganska rörigt.
Kursboken är en bra bok men känns inte som kopplingarna till föreläsningarna är riktigt bra. Missar man nåt så är det svårt
att ta igen via boken utan då är kurskamrater eller Youtube bättre."

5) "Laboration C och 4 var för omfattande, speciellt när man skulle hinna göra båda två samt alla de övriga labbarna. Lab 4
hade vi inte allt föreläsningsmaterial för förrän dagen innan den (ursprungligen) skulle visas upp. Det blev väldigt stressigt.
På föregående tentor stod det att avbrottsuppgiften kunde skrivas i pseudokod vilket var något jag förberedde mig på, men
det hade tagits bort utan varning från tentan."

6) "Lite mer tid mellan laborationerna då det kunde bli lite tight med tid för de som inte hade erfarenhet sen tidigare.
Ytterligare en lärare under lab tillfällen skulle behövas då det är för stor grupp för enbart en lärare att kunna bistå med
hjälpen som behövs om man fastnar vilket man gjorde. Annars bra!"

7) "Tyckte inte man kunde utveckla sig som man ville och inte helt och hållet förstå ämnet rent praktiskt då vi endast
jobbade i virtuella miljöer när vi skrev assemblerprogrammering. Rättningen av labbar var dessutom ganska korta och gav
inte så mycket kritik. Även om kursboken var otroligt bra tyckte jag att föreläsningarna var lite väl lika innehållet i boken,
hade gärna fått lite extra fördjupningar eller förklaringar man inte kunde hitta i boken."

8) "Hade velat haft en enkortsdator eller liknande så man verkligen hade jobbat nära hårdvaran som man gör vid
assembler- och c-programmering. Detta hade dessutom uppmuntrat samarbete i grupper då man hade kunnat dela ut en
dator per par (eller liknande), vilket skulle lett till färre antal program att rätta, vilket i sin tur hade lett till högre kvalitet på
rättningen. Ett färre antal större labbar antar jag också hade kunnat leda till bättre rättning."

Lärarens kommentarer:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studentarna kommer med både ros och ris. Jag kan hålla med om mycket. Mycket handlar om att vi har svårt att hinna med
förändrings- och kvalitetsarbete. De förslag på förändringar som nämnts ovan (och som de två sista studentkommentarerna
berör) och andra förändringar som nämnts i tidigare kursanalyser har helt enkelt inte hunnit genomföras och kommer inte
att hinna genomföras till nästa kursomgång heller. 
Det är mycket laborationer i kursen och det är frågan om C-momentet kan lyftas ut ur kursen eller inte. Men den här
träningen behövs och kan vara till hjälp inför kommande DSA-kurs. Dessutom får man träna på problemlösning och hitta
strategier för att lösa specifika problem, i det här fallet stränghanteringsproblem. Den tredje studentkommentaren berör
detta och min kommentar till detta är att programmering inte enbart handlar om att kunna syntaxen utan att kunna lösa
problem. Även till synes "svåra" problem går att genomskåda och hitta en lösningsstrategi för.

Analys av specifik uppgift:
-----------------------------------------
En uppgift i tentamen gäller att skriva en subrutin i C, som handlar om stränghantering. Denna uppgift ingår nästan i
förkunskapskraven till kursen. Det som (eventuellt) kommer till är pekarhantering. Detta moment tränas det på rikligt under
en av laborationerna och man tycker ju att en sådan uppgift borde kunna lösas av de flesta på tentamen (kanske inte med
full poäng, men nästan). Analyserar man tentaresultaten ser man att det är en ganska stark korrelation mellan att bli
godkänd på tentamen och att ha fått minst 50 % av poängen på denna uppgift. Av de 11 studenter som blev godkända på
tentamen var det 8 som fick minst 50 % av poängen på C-uppgiften. Av de 17 studenter som fick underkänt på tentamen var
det endast 1 student som fick minst 50 % av poängen på C-uppgiften (och av övriga 16 fick 1 student 30 % av poängen och
resten 10 % eller mindre). 9 av de studenter som fick underkänt på tentamen (och presterat dåligt på C-uppgiften) har dock
godkända laborationer och borde uppnå en högre poäng på C-uppgiften. Detta borde analyseras mer i detalj. Frågan man
ställer sig är varför man inte kan uppnå ett bättre resultat trots rikliga möjligheter att träna och fråga i datasal. Gör vi fel
(parprogrammering, datorn alltid med som hjälpmedel och som kanske uppmuntrar prova-sig-fram strategier istället för
tänka-först strategier)? Vi investerar mycket tid med laborationer och kontroller, men frågan är om detta är rätt satsning när
utdelningen blir så mager. Den tredje studentkommentaren berör just denna tentamensuppgift och man kan kanske här



utläsa att det är problemlösningsbiten snarare än C-syntaxen som är problemet. Har vi för lite träning på detta?

Resultat:
----------------
Tentamen: 3 5:or, 4 4:or, 4 3:or, 17 U (39 % godkända)
Lab: 18 G, 15 U (54 % godkända)
Hel kurs: 3 5:or, 3 4:or, 3 3:or (totalt 9 godkända, 25 % av de registrerade)

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

1) Simulatorn vi använder i kursen (MARS) återspeglar inte verkligheten tillräckligt väl. Vi skulle behöva göra om den sista
laborationen, så att relevant hårdvara kan användas istället. Denna laboration skulle kunna läggas i mitten av kursen och
analyseras med en laborationsrapport. Läggs den mitt i kursen bör studenterna hinna klart i god tid före kursslut. 
2) Se kommentarer från tidigare kursanalyser.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


