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Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ISGC12      
Kursnamn 

Utveckling av appar för mobila e-tjänster       
Poäng 

7.5      hp 

Termin 

HT15       
 

Antal registrerade 
35 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

26146  

Kursansvarig 

Benneth Christiansson      

Examinator 

Remigijus Gustas 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

151101      

Antal svarande 

 9     

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

 Benneth Christiansson      

Kursens styrkor enligt studenterna 

Bra uppgifter. Bra litteratur. Bra kompilator. Bra lärare. Det mesta har varit bra. Oerhört bra att ha tillgång till 

föreläsningar via nätet. 

Inspelningarna av föreläsningarna har varit till stor hjälp.<br />Laborationerna har haft en bra 

indelning av kriterium för godkänt och väl godkänt. De har även varit intressanta och roliga att 

göra.<br />Bra och hjälpsam lärare.<br />Bra att kurslitteraturen finns tillgänglig gratis. 

Roliga laborationer som kändes "verkliga", kändes givande. Bra med handledningar! 

Bra på föreläsningarna och handledningen. 

Bra föreläsningar och labbar! 

Bra laborationer som höll en lagom nivå. Bra att få testa att använda subversion. Mycket bra lärare 

som inte stressa igenom sina kodexempel. 

Allt! 

Upplägget var väldigt bra, samt att man kunde se screencasts i efterhand om det behövdes 

Bra föreläsningar, bra exempelkod, rimligt svåra uppgifter. 

      

Kursens svagheter enligt studenterna 

 Annan litteratur? Tyckte boken var sådär på att förklara de mer avancerade funktionerna. 

Tydligare genomgång i början av hur programmet och java.net fungerade. Var inga problem när man 

väl förstod men innan det var det lite rörigt. 

Kursen är redan bra och en kul kurs. 

Ha den som 100% kurs istället för 50% 

Att den inte körs samtidigt som Användartester kursen. Användartester tar upp för mycket tid för att 

ens hinna med denna kursen. 

Handledning i datasal istället för individuellt. 
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Analys av kursvärderingens resultat 

Kursen fungerar utmärkt i nuvarande form. Inför nästa år behöver vi enbart uppdatera använd 
Android version till att reflektera mest använda version juni 2016.      

Planerade åtgärder 

 Undersöka möjligheten att inte köra kursen samtidigt som Användartester samt undersöka 
arbetsbördan på Användartester. Vi behöver även migrera källkodshantering från java.net och 
Subversion till Git och Bitbucket.      

Genomförda åtgärder 

 Komplett omarbetad kurs till att använda Android Studio (Intellij) istället för Eclipse     

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Ja vid kursstart 

Övrigt 
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