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Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 
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Kursnamn 

Prototyping: att pröva och kommunicera designkoncep 
Poäng 

7,5 hp 

Termin 

HT15  
 

Antal registrerade 
42 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
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Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

26131  

Kursansvarig 

John Sören Pettersson 

Examinator 

Prima Gustiené 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2015-10-20 

Antal svarande 

15 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

John Sören Pettersson  

Kursens styrkor enligt studenterna 

•  bra som det var 
•  Bra fakta om allt andra 
•  Bra föreläsningar som var lätta att förstå. Bra att underlag från föreläsningar (Powerpoints och 
liknande) läggs upp på Its. 
•  Föreläsningarna 
•  Det var väldigt bra att man fick jobba med Ozlab och designa lite. 
•  Bra med grupparbete för att skapa lära känna sina studie kamrater. Kul att använda Ozlab. 
•  Ozlab 
•  Ozlab var kul. 
•  Datasäkerhet var intressant och lärorikt, Tobias Pulls var kung 
•  Ozlab 
•  Tyckte det var bra med alla separata föreläsningar inom områdena så man kunde ta in en del i 
taget istället för att ha blandat eller tagit upp allt på en gång. 
•  Intressant och lärorik 

Kursens svagheter enligt studenterna 

    ozlab var lite motarbetande att använda 
    Mycket onödigt om Ozlab 
    Ozlab uppgiften 
    Gruppkontrakt är något man borde ha haft redan då. [Det har studenterna på A02.] 
    Bristande information om projektarbetet. Alla i gruppen var ej lika aktiva i skapandet av 
prototypen i Ozlab. 
    Så brett. 
    För många delområden samtidigt. 
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    Ozlab, rapporten och raportmallen var oklar. Tråkiga böcker. Oklart vad man skuller plugga å 
tills slutet av kursen. 
    För bred kurs på så kort tid 
    Otydliga instruktioner 
    Ozlab-buggar, Rapportmallen är otydlig. Vissa föreläsningar hoppade man över i PW-
presentationerna. Bred kurs. 
    Jag har inget att anmärka på alls.. Det är intressanta områden allihop. 
 
Förslag till förbättringar: 
•  Mindre om egna produkter tex Ozlab och mer om andra prototype funktioner 
•  Försöka att hänvisa till andra föreläsningar för att få ett  grepp om hur det hänger ihop. 
•  Inför gruppkontrakt redan i första grupparbetet. Test i användning av Ozlab - så att alla är 
tvungna att lära sig. I efterhand känns kursen väldigt rörig. Svårt att säga vad den handlade om. 
•  Planera mer utefter de som pendlar. 
•  Deltentor/tester som omfattar färre områden. 
•  Kanske en genomgång hur man ska skriva rapporten, så det inte bara blir att man chansar. 
Fokusera på viktigare saker. 
•  Tydligare instruktioner och föreläsningar 
•  SKRIV i rapportmallen att det inte ska vara någon framsida om det inte ska vara det. (rapport 
för många är egen framsida, innehållsförteckning osv.) 
•  Eventuellt uppdatera kurslitteraturen? Görling boken har ju några år på nacken nu och det var 
mycket tråkigare läsning än den engelska. 

Analys av kursvärderingens resultat 

Idén med gruppkontrakt skulle kunna införas. "Alla tvungna att läsa sig" är en intressant aspekt 
av grupparbete, men examination får inte konsumera en massa lärartimmar. 
Ett datanätsfel innebar problem för ngn grupp men det fanns nog några buggar kvar i Ozlab-
systemet.  

Planerade åtgärder 

Rapportmall ska innehålla rätt radavstånd och skulle kunna innehålla exempeltexter för att visa 
layout och disposition.  
Nästa höst kanske its-sidan byggs upp utan mappar och trädstruktur. Då är det extra viktigt att 
samkörningen mellan A90 och A06 fungerar med alla föreläsare som då måste länka sitt material 
samt länka allt till kursmålen. 

Genomförda åtgärder 

Bugg-fixar i det system som används för användartestning. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Denna sammanfattning läggs ut på itskursen. 

Övrigt 
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