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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 25

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över upplägget för delkurs Objektorienterad modellering och om möjligt revidera och kursutveckla.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-02-18

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Webbutvecklingsprojekt, 30.0 hp (ISGB24)
Kursansvarig: Peter Bellström





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.

Då det endast var 24% (6 av 25) av förstagångsregistrerade som besvarade kursvärderingen kan vi bara konstatera att
några studenter var mer nöjda än andra. Det som främträder bland kommentarerna och synpunkterna är att delkurs objekt-
orienterad modellering upplevs som rörig och att delkurserna programutveckling samt webbutveckling upplevs som
repetition. En anledning till detta, som också framträder bland kommentarerna, är den samläsning som sker mellan olika
studentgrupper. Till exempel har Webb och multimedia studenterna läst mer webbutveckling än t ex IT-design studenterna.

I kommentarerna går det också att utläsa att de två studenter som valt Undermåligt på fråga 4 har gjort det för att de
uppfattade objekt-orienterad modellering som just ostrukturerad och otydlig.

Det som framträder som positivt är att alla lärare har svarat på frågor mycket snabbt samt att flertalet delkurser varit bra eller
som en student skriver "[...] fantastiskt bra!".

Inför detta kurstillfället har kursplanen också skrivits om. Det gäller framförallt delkurs Webbuteckling där
examinationsformen numera är två skriftliga individuella tentamen istället för en skriftlig individuell tentamen samt en
laboration.

Några avslutande kommentarer är att studenterna anser att de i minst hög utsträckning utvecklat kunskaper, färdigheter och
förmågor som förväntats av dem under kursens gång. Beträffande examinerande moment har två studenter markerat i viss
utsträckning men det går inte att utifrån varken kommentarer eller synpunkter att utläsa varför (vilken delkurs och vilka
lärandemål). Däremot finns en kommentar rörande fråga 3 och där skriver studenten att hen har markerat mindre än 20
timmar eftersom studenten ansåg att de två sista delkurserna var "[...] enbart repetition från tidigare kurser som gjorde dem
väldigt lätta, tråkiga och meningslösa [...]". Som förslag ger studenten att avstå från samläsning där förkunskaperna varierar.
Att programutveckling eller webbutveckling enbart består av repetition för en viss studentgrupp är givetvis inte fallet utan
båda dessa kurser innehåller mycket nytt för samtliga studentgrupper.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga förändringar har planterats till nästa kurstillfälle.

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


