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

Kurskod
DVGA02

Hp

Program
programkurs
fristående kurs

Termin 2 i program

Kursdatum
lp2

uppdragsutbildning
Antal registrerade på kurs
41
Genomströmning och
betygsutfall (ordinarie tentatillfälle)
Tentamen: 5 5:or, 6 4:or, 16
3:or och 2 U
Laborationer: 19 G och 14 U
Hel kurs: 5 5:or, 4 4:or, 9 3:or

7,5

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid
muntlig kursutvärdering
11
Har kursens mål examinerats
Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Studenterna har haft möjlighet att använda en alternativ kursbok eftersom ordinarie litteratur
är svår att få tag i. Kursboken kommer att bytas ut på sikt då ett godtagbart alternativ hittas.
Ett häfte med det material ur ordinarie kursbok som är nödvändigt för att att klara
laborationerna har författats och delats ut till studenterna. Denna lösning verkar ha fungerat
bra.
Poängsättning av laborationer har tagits bort. Numera erhålls enbart betygen G och U på
laborationsdelen av kursen.

Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras
med kursanalys)
Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var
man nöjd med kursen; annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?
Drygt 30 studenter har varit aktiva i kursen (dvs gjort något laborationsmoment) men enbart
11 har svarat på enkäten i it's learning. Dessa studenter tycker i snitt att
arbetsbördan och kursens kvalitet är mellan godtagbar och hög. De flesta tycker att
det mesta av kursens innehåll har behandlats och att kursen har varit behjälplig för
att uppnå kursens mål. Flertalet tycker också att examinationen motsvarar kursens
mål. Kurslitteraturen är man däremot mindre förtjust i och man läser inte heller så
mycket av den. Deltagandet i undervisningen är blandat. Varje föreläsning har samlat
omkring 20 studenter. Detsamma gäller laborationspassen. Det är många
laborationer i kursen (vilket krävs för att erhålla goda färdigheter i programmering)
och det klagas en del men överlag verkar studenterna acceptera detta och
förhoppningsvis förstå vikten av det. För alla 6 laborationer verkar studenterna dock
tycka att de har tillräckligt med tid och kunskaper för att lyckas med dem.
Lärarens synpunkter och kommentarer.

Kursboken bör på sikt ändras (mest pga att den är svår att få tag i).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt

Inga förslag på förändringar (förutom att på sikt byta kursbok).

Student har beretts möjlighet att delta / har
deltagit

Kursanalys och sammanställning av
enkätsvar har publicerats i it's learning.

Namnförtydligande
Kerstin Andersson

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Kerstin Andersson

Examinator har deltagit/taget del av,
underskrift

Namnförtydligande
Kerstin Andersson

