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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 19

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 61

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-11-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Inbyggda system, 4.5 hp (DVGB15)
Kursansvarig: Jonathan Vestin





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.

Endast 19 av 61 studenter svarade, så det är svårt att dra några slutsatser från undersökningen. Det var spridda åsikter om
kursen, men det mesta kan sammanfattas med två punkter som jag också observerat under kursens gång. 

- Studenterna upplevde att det var olyckligt att en praktisk kurs som inbyggda system blev en onlinekurs. 
Jag håller helt med. Kursen var menad att vara fysisk, trots COVID-19, men kort inpå kursen ändrades detta. Olyckligt, och
detta bidrog även till att materialet blev lite spritt. 

- Åsikterna om laborationen var varierade. Några tyckte den var bra, några tyckte inte om den. 
Samma sak här, laborationen ändrades i sista sekund, så vi fick ta fram något som fungerande, men den kanske inte blev
jätteintressant. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det är alltid svårt att ha en praktisk kurs online, utan att kräva att studenterna köper in egen utrustning. Samt att det var
första gången jag hade kursen, och man märker alltid under kursens gång hur materialet realiserar sig i verkligheten. Jag
ska se om det är möjligt att annordna någon form av inköp eller utlåning för att lösa den praktiska delen.

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


