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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Programspråk, 7.5 hp (DVGC01)
Kursansvarig: Martin Blom





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.

Denna kurs har genomförts under andra omständigheter än de önskvärda ("Pestens tid 2020") vilket förstås ger utslag i
utvärderingen. Att plötsligt tvingas göra om en labbintensiv kurs med mycket handledning till distans lät sig inte göras hur
bra som helst. Några kommentarer om bristande labbspec/förståelse härrör sannolikt från detta. 

De distansbaserade labbtillfällena var mycket dåligt besökta med som flest kanske 10 studenter totalt på ett pass, något
som märktes vid inlämning av laborationer. De som närvarade vid labbpassen ställde frågor och blev ledda på rätt väg och
lämnade in lika bra laborationer som tidigare, medan en del som valde att aldrig närvara i stället gissade sig fram, vilket
resulterade i sämre laborationer. 

Frågestunder som hölls i kursen var frivilliga och tyvärr väldigt dåligt besökta även de. Föreläsningarna som var inspelade i
förväg blir inte riktigt samma sak som vid campusundervisning men i kombination med frågestunder blir det relativt
likvärdigt, men då måste man ju förstås delta i båda. 

Så långt till stor del Corona-hysteri-relaterade problem.

Övriga kommentarer handlar till stor del om materialet, som är mycket omfattande, men som är skapat av tidigare lärare på
kursen, både OH-material och hjälpmaterial för laborationer. Det är en pågående process att modernisera och lägga
materialet tillrätta, och vi är inte i mål med det arbetet än. Det finns döda länkar här och där och materialet behöver en
genomgång i allmänhet och en modernisering i vissa fall. 

Nytt för i år var möjligheten att skriva en OO-parser som sista laboration och den kommer sannolikt att bli standard inför
nästa år, men möjligheten att skriva en rapport kommer nog att finnas kvar även den.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

* Strukturera upp materialet, modernisera och förtydliga
* Se över laborationerna och skapa standard-labbspecar för dem i möjligaste mån. 
* Hoppas att kursen kan ges under mer optimala förutsättningar än i år.
* Behåll inspelade videos(?), lite beroende på hur det nya materialet ter sig.

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


