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Objektorienterad modellering, 7.5 hp (ISGB03)
Kursansvarig: Prima Gustiené





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.

Det är bara två studenter som skrev kursvärdering, så vi fick inte så mycket kommentarer. Det var bara en kommentar om
kursmaterial, och studenten skriver att det är gammalt och inaktuellt, vad vi lärare håller inte med. Jag brukar ställa muntliga
frågor om laben och kursen efter den sista 5 handledningen, så jag får mer information från studenter. Generellt, kursen är
svårt, särskild när man behöver diskutera diagram via distansen. Men de som pluggar, jobbar i grupp, de klarar och är
nöjda med kursen. Vi är två lärare som jobbar med kursen i många år, och då vet vi vad studenter behöver. Vi märkte på
sista tiden att studenterna klarar tentamen bättre och bättre. Det betyder att om de pluggar mer då klarar de tentamen från
första tillfälle. Men om de inte läser boken, jobbar inte tillräckligt bra i gruppen med den praktiska delen, då är det svårt att
klara tentamen. Kursen behöver jätte mycket självlärande tid. Vi lärare är tillgängliga och jag som handledare har alltid tid
om studenterna vill ha en extra handledning. Studenterna uppskattar extra handledningar. 
Den praktiska delen laben, tar mycket tid. Det är så att studenterna behöver läsa och göra laben parallellt. Den praktiska
delen (laben) är planerat så att studenterna jobbar i gruppen och sedan under handledningstid får dem feedback från mig ,
vi går igenom alla diagram, diskuterar och förbereder underlag för nästa handledning. Det är iterativt och incremental sätt
att jobba. Det är svårt för studenterna i början, särskild för dem som är inte vara att arbeta iterativt eller med modellering. De
vill få snabbt resultat, men det går inte med modellering. Bara efter den femte handledning ser de resultat och dem som
jobbar, de är nöjda. Eftersom det är distans kurs då vi lärare försöker hålla kontakt med studenterna hela tiden och besvara
frågor så snabbt som möjligt. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi tänker inte ändra kursens innehåll. Det finns material på engelska och på svenska, som inte alla studenterna tycker om
(eller när instruktionerna är blandade mellan svenska och engelska) detta vi ska kolla över. Vi kollar hela tiden på de ya
böcker som kommer, men vi hittar inte bättre boken just nu.

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


