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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 116
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--
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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.

Det är bara 13 av 116 registrerade studenter som svarat på enkäten. Svaren varierar stort från nöjda till
väldigt missnöjda studenter. Missnöjet gäller bland annat kursens upplägg med inspelade föreläsningar,
frågestunder och handledning. Kanske borde detta upplägg ändras, men en djupare analys med mer
information behövs då. Man borde kanske också se över förkunskapskraven. I kursen används många
talsystem (binära tal och hexadecimala tal) och det finns repetitionsmaterial om detta i kursen. Men om detta
är helt nytt för studenten kanske kursen blir svår att ta till sig. Det skulle vara intressant att veta om detta
moment ställer till det för studenterna och vad vi i så fall kan förbättra.

Resultatet på kursen:
1) 26 fick godkänt betyg på tentan (41%) av 64 skrivande studenter (5 femmor, 11 fyror och 10 treor). Ett
ytterligare 40-tal studenter hade anmält sig till tentan, men senare avanmält eller valt att inte skriva.
2) 44 studenter fick godkänt betyg på laborationsdelen av kursen (46%) av 96 studenter som redovisat något
på laborationsdelen.
3) 26 studenter fick godkänt på hela kursen och dessa studenter fördelar sig på de tre programmen enligt
följande: 8 TACDA, 14 TGDDI och 4 TGKDV.
4) Genomströmningen: 26/116 = 22%.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kanske borde kursupplägget med inspelade föreläsningar, frågestunder och handledning ändras, men en
djupare analys med mer bakgrundsinformation behövs då. 

Det är svårt att säga om det behövs mer resurser till kursen. Vid frågestunderna på Zoom deltog 20-30
studenter (om jag minns rätt) och det fanns gott om utrymme att ställa frågor. Vid handledningspassen på
Zoom var det också gott om utrymme (enligt uppgift från handledare var det en del frågor de två första
timmarna, men den tredje timmen betydligt färre). Vid den sista laborationen fanns möjlighet att använda
datasal med handledare på plats vissa tillfällen. Det var några studenter (10-12) som använde sig av denna
möjlighet.

Kanske borde man se över förkunskapskraven.

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


