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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 44

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 245

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
1. Snabbare rättning
2. Uppdatera videos, spela in nya
3. Svara på kommunikation (snabbare).
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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.

I den här kursutvärderingen har det varit väldigt låg svarsfrekvens (44/245), därför är jag försiktig med att dra slutsatser från
den. Jag har däremot under kursen märkt några svagheter som jag vill förbättra till nästa tillfälle. Detta är huvudsakligen att
både labbspecifikationer och rättningsmallar varit något otydliga, och jag ämnar att förbättra dessa. Vid genomgång av
studenternas kommentarer, identifierar jag två områden som återkommer ofta: 

- För lite feedback på uppgifterna
- Otydliga krav på uppgifterna
Definitivt något jag kommer jobba med till nästa gång. Kursen behöver definitivt bättre formulerade uppgifter, med bättre
rättningsmallar. Jag tror mycket av problemen kring rättningen kom från denna otydlighet. Eftersom det var min första gång i
kursen, så var det lite svårt att se vart problemen fanns, men nu har jag bra förutsättningar för att revidera
uppgiftsbeskrivningarna. 

När det gäller mer feedback är detta en tidsfråga. Kursen hade ca 150 aktiva studenter, vilket delades mellan 5 handledare,
alltså 30 studenter vardera. Det var i kursen 5 inlämningsuppgifter och varje uppgift hade i genomsnitt kanske en retur
(vissa hade inga, vissa hade många fler). Detta betyder att varje handledare måste både provköra, läsa rapporter och
skriva ca 300 kommentarer. Av denna anledning tror jag det blir svårt att skriva utförliga kommentarer för varje inlämning. 

Förbättring: Revidera labbspecifikationerna och rättningsmallarna. Detta tror jag både hjälper handledare att ge mer
konsekvent feedback, och jag tror att rättningen blir smidigare. Dessutom är kraven på laborationerna mer tydliga för
studenterna. 

- Mer filmer om avancerade koncept (designmönster, linq...)
- Mer filmer om grundläggande koncept
- Mer välproducerade filmer
Spela in allt material från början i kursen var relativt tidskrävande, och mina ambitioner var kanske lite högre än min tid. Här
har kommentarerna varit åt båda hållen, en del har tyckt materialet varit bra, en del har önskat högre produktionskvalite.
Jag tror materialet är acceptablet för kursen, men finns tid över under framtida kurstillfällen planerar jag att långsamt
förbättra det inspelade materialet. Någon student önskade mer grundläggande filmer, och några önskade mer avancerade
filmer. När det gäller grunder tycker jag att kursen börjar på en god nivå med tanke på förkunskapskraven, och att detta inte
är en grundkurs i programmering. När det gäller mer avancerade filmer fanns det planer på detta från början, och även en
del producerad film, vars kvalite jag inte var nöjd med i slutet, och den förblev ej publicerad. 

Förbättring: Om tid finns över, ersätta filmer med förbättrade versioner, och även ha lite fler filmer om avancerade koncept. 

När det gäller förra tillfällets förslag på förbättringar, så här rättningshastigheten ökat (laborationer som var inlämnade i tid
blev rättade inom en vecka), och vi har definitivt svarat snabbare på kommunikation. Filmerna är nyinspelade och jag tycker
de är tydligare än innan. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se analys.

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


