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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.

Kursen fungerar mycket bra i nuvarande upplägg och den enda åtgärd som jag föreslår inför nästa år är en
uppdatering av innehållsförteckning samt en inspelad genomgång över hur kursmaterialet är tänkt att
användas, då en student upplevt materialet som överväldigande och rörigt, det är dock första gången den
kommentaren ges. Jag väljer att klistra in studenternas kommentarer nedan (oredigerat) för att ytterligare
förstärka uppfattningen att inga ändringar förutom ovanstående behöver göras på kursen.

"Kommentarer till fråga 3"
Har varit roliga och lärorika laborationer som gjort att man gärna sitter och arbetar länge med dem.
Tyvärr så tog min parallella kurs upp allt för mycket tid så denna hamnade lite i skuggan
"Kommentarer till fråga 4"
Mycket bra
Benneth är väldigt professionel och pedagogisk, konkretiserar kunskap till förståeliga exempel i industrin.
Mycket pedagogisk lärare.
Riktigt bra lärare, väldigt pedagogisk, lätt att fokusera under föreläsningarna, lätt att få kontakt med om det
uppstår problem och verkligen fått det att bli roligt.

"Vad i kursen anser du som angeläget att ändra? Har du förslag om hur?"
Lite förvirrande då det fanns flera inspelade föreläsningar, fast de hette olika. Bra med material i modulerna
även om det blev lite mycket och rörigt att ta sig igenom allt.

"Vad anser du har varit bra med kursen och bör behållas?"
Allt, lärde mig MVC nu! Det som andra kurser gått igenom flera gånger utan att man förstått nånting
Bra upplägg! Kursen har varit givande och stimulerat till lärande på ett bra sätt.
Bra handledningstillfällen.
Allt
Bra upplägg att man kan styra tiden själv och gå på föreläsningar och handledning om man behöver.
Bra upplägg och bemötande. Man kunde alltid fråga om hjälp och handledningarna var till stort stöd om man
satt fast
Benneth är en av de få lärare i kau som är väldigt professionell och hjälpsam och jag menar det på riktigt! Jag
rekommenderar denna kurs till alla studenter, en tips som vi har fått från förra kursvärdering att börja med
labbarna i god tid!! 
Jag tycker att föreläsningar på plats har varit väldigt bra, och inspelade föreläsningar som var alltid
tillgängliga för oss att kolla på de när som helst har varit också bra! 
Labbarna är bra! 
Tack Benneth!

"Övriga kommentarer"
Tack för en bra kurs!
Känts som att det verkligen var en sådan kurs som alla föregående kurser ledde fram till på något sätt.
Mycket med UML diagram, användarvänlighet m.m. som man nu praktiskt fick arbeta med

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

En uppdatering av innehållsförteckning på canvas samt en inspelad genomgång över hur kursmaterialet är
tänkt att användas.

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


