
Grunddata från Ladok
Kurskod: ISGA03
Anmälningskod: 38604
Termin: HT-21
Startvecka: 202145
Slutvecka: 202202
Studietakt: 50%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 100

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Flytta kursmoment om upphandling av IT-system till modul 1.
Undersök möjligheten att case 3 bygger vidare på case 1.Studenterna får använda den
kravspecifikation som
de tog fram i case 1 och har den som underlag för att skapa testfall i case 3.
Placera extramaterial i en egen modul/mapp i Canvas för att tydliggöra vad som är frivilligt
fördjupningsmaterial.
Se över kursens struktur i Canvas.
När grupparbetet introduceras, gå igenom Handelshögskolans uppförandekod.
Återinföra interaktiva kursmoment så som workshops.
Ta fram instuderingsfrågor modul 2.
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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.

Låg svarsfrekvens, ca 15%, varför det är svårt att dra slutsatser.
Studenterna förefaller i stort vara nöjda med kursens upplägg och genomförande.
Någon kommentar om att informationen i "modulbeskrivningen" för modul 1 inte stämmer med
föreläsningsbilderna.
Vissa kommentarer om att innehållet i modul 1 är svåröverskådligt, men även motsatta kommentarer om att
modulupplägget i kursen generellt är tydligt.
Modul 2 upplevs svår och någon student nämner önskemål om fler UML-exempel och övningar.
Någon kommentar om att tentafrågorna på modul 3 ej speglade det centrala i modulen.
Positiv feedback på möjligheten att själv välja grupp för grupparbetena.
Kommentar om momentet om jämställdhet att det kändes onödigt och inte gav så mycket.
Studenterna ser det som positivt att inspelade föreläsningsfilmer från tidigare kurstillfällen publiceras på
Canvas.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Säkerställ att modulinformationen stämmer med föreläsningsbilderna i resp modul.

Undersök möjligheten att komplettera modul 2 med fler UML-exempel och övningar.

Undersök möjligheten att case 3 bygger vidare på case 1.Studenterna får använda den kravspecifikation som
de tog fram i case 1 och har den som underlag för att skapa testfall i case 3.

Jobba vidare på momentet om jämställdhet för att få det att upplevas som mer meningsfullt för studenterna.

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


