
Dnr [diarienummer] 
 

Fakultetsgemensam mall HNT   
Dokumentansvarig: Kristin Gustafsson   

Version 150603 
  

 

Kursanalys 

Kursanalysen baseras dels på sammanfattning av kursvärderingen och dels på kursledarens och 
lärargruppens erfarenheter från kursen. Den lämnas till administratör som skickar vidare till 
examinator, till den grupp som gör kollegial granskning samt till programledare i förekommande fall. 

Ett universitetsgemensamt system för kursanalyser är under utveckling. Denna mall gäller tills detta 
system införs. 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
	  

Kalenderår/läsperiod [2015/2] 

Kurs    Grafiska användargränssnitt 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

DVGA11 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning    ___              Sätt kryss! 

Termin i program 

2 

Kursdatum/läsperiod 

2015-03-30-2015-05-
30 / 2 

Antal registrerade på kurs 

59 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

8 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Beskriv genomförda förändringar inför detta kurstillfälle. Utgå ifrån föregående kursanalys. 

Mindre förändringar, lite bättre struktur på materialet. 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Kursansvarig lärares kommentarer till kursen, ev baserat också på övriga lärares kommentarer. 

Kursen fungerade relativt bra, förutom laborationerna som många inte hann med i tid. 
 

Redogör för studenternas synpunkter. Använd sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät 
samt ev muntlig). 

Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? 

Mycket låg 12,5% 

Låg 0% 

Godtagbar 37,5% 

Hög 50% 

Mycket hög 0% 



 

 

Vilken arbetsbörda har du haft under kursen? 

Mycket låg 0% 

Låg 50% 

Godtagbar 25% 

Hög 12,5% 

Mycket hög 12,5% 

 

Vad tycker du har varit bäst med kursen? 

• Enkla högskolepoäng :) 

• Riktigt stort plus för att ni gick igenom: 

Android 

MVC 

Observer-pattern 

C# 

• Testa på olika språk och miljöer.  

• Intressant att få ytterligare förståelse i Java då detta blivit mitt favoritspråk. Kul att testa på C# och köra 
lite drag'n'drop. Generellt sett bra föreläsningar. Bra med flera laborationtsassistenter.  

• Laborationerna. Gav bra kunskap om ämnet. 

• Labbarna är relevanta. 

• Gästföreläsningen. Jag lärde mig saker på de vanliga föreläsningarna men att få lyssna på någon som 
arbetar inom området var extra lärorikt. Fortsätt med detta. 

• Labbarna och en del föreläsningar (Bloopers). 

Vad tycker du har varit sämst med kursen? 

• Kursen kändes lite föråldrad. Vissa grejer som togs upp i kursen kändes självklart i dagens IT-samhälle. 
Jag skulle gärna vilja se lite mer nytt och fräsch innehåll i kursen. 

• Uppgifterna kunde varit mer omfattande. Gärna sett exempel på bra och dåliga GUI. 

• Martin Blom. Detta är ett universitet, inte ett dagis. En föreläsning ska vara väl förberedd innan den 
genomförs. Halva tiden ska inte gå åt till att Martin ska fundera på hur han ska göra eller vad han gjort 
fel under en demo. 

• Väldigt kort tid tillägnat C# och Android. Det var lixom Java... baam baam C# android trilla ner från 
ingenstans. Hade gärna sett lite extra tid att ta sig till att lära sig Android något tidigare... Och endast ett 
enda labb-pass för Android? Dels tycker jag programmering är galet mycket snurrigare och sämre än 
både Java och C#... om Android ska ingå så tycker jag vi fick på tok för lite tid, och sen helt plötsligt ska 
den vara inne? Mer tid för Android och fler labbpass behövs för det. 

• Kursboken 

• Labbarna är för grundläggande. Lägg till en lab som kräver fler vyer och fler modeller. Eller varför inte 
en lab där man ska MVC-ifiera en enorm klump med kod? Den labben kan följas upp med en lab där 
man byter ut hela gränssnittet.  

• Spolskys idéer är visserligen relevanta men exemplen är utdaterade och det kan vara svårt att relatera till 
problemen. Moderna exempel och kritik kring moderna gränssnitt behövs. Det är svårt att avgöra vad 
som hör till kurslitteraturen på hans hemsida. Det är nog dags att gå vidare med livet och lämna Spolsky. 



 

 

• För lite fokus på Android. Lösningen till detta vore om ni kunde lägga till en extra föreläsning.  

• Trots att utvecklings miljön använder sig av java så kommer det av som väldigt främmande. Det hela 
med att man måste emulera en mobil och försöka få sagd emulering att köras på en rimlig hastighet (så 
det inte laggar eller att datorn skippar bildrutor) kan vara klurigt att lista ut. 

• Att man inte riktigt kunde utföra de riktlinjerna när man designar GUI som man lärde sig på 
föreläsningarna.  Labbarna var lite som "free for all", att man bestämde helt själv hur det ska se ut fast 
att det kanske inte är optimalt för användarna som skall använda det. 

• Jag vet inte om jag gjorde rätt från början eftersom jag inte fick någon negativ feedback på GUIt. 

Övriga kommentarer 

• Överlag bra kurs. Mycket bra med MVC. 

• Bra kurs i övrigt! 

• Kul kurs men innehållet känns onödigt tunnt och gammalt. Låga krav. Mer programmering, mindre 
rapportskrivning. Berör MVC för webben! 

• Bra föreläsningar. Bra föreläsare som är roliga att lyssna på. 

• Intressant kurs. 

 

 
 
 
 
 

 

Detta kurstillfälle, kursanalys 
Kursansvarige lärarens sammanfattande analys av detta kurstillfälle. Tex genom att: 

Resultatet spretar åt lite olika håll. Somliga tycker att kursen var för tung och svår medan andra anser att den är 
på dagisnivå. Min uppfattning är att kursen behöver ses över för att bättre tillgodose både de duktiga och de 
mindre duktiga studenternas önskemål. Materialet är lite utdaterat, vissa demonstrationer gick sämre än 
förväntat till viss del beroende på lärarbyte på vissa moment, kanske borde fokus flyttas mer ut mot webb-
applikationer (vilket vi haft tidigare, men tagit bort pga platsbrist och andra problem).  

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle 
 

Uppfräschning av allt material. Se så att materialet är konsekvent och har en röd tråd i sig. Se över laborationer 
så de är relevanta, stöder lärandemål och använda dem för att belysa det teoretiska materialet bättre.  

 

Underskrifter 

Kursansvarig lärare 

Martin Blom 



 

 

Studentdeltagande i den kollegiala behandlingen har möjliggjorts (underskrift av student) 

 

Examinator 

Martin Blom 

 

 


