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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.

Studenternas kommentarer
-------------------------------------------------------------------------------
Verktygen man fick för laboration 4 var jobbiga. Annars var det en bra kurs.

Upplevt glapp mellan innehållet på föreläsningarna vs. räknestugorna. Det var svårt att själv lista ut hur teorin från
föreläsningarna skulle tillämpas i praktiken på t ex problemen i exempelsamlingen om man inte fick svaret på
räknestugorna, där tiden ändå var knapp. Ineffektivt att behöva visa upp labbar för labbhandledare, väntetiden var oftast
väldigt lång. Verkade även krävas lite olika saker beroende på vilken labbhandledare man visade upp labben för, dvs.
ojämn bedömning. Kort tid mellan de föreläsningar som berörde de områden som krävdes för labbar och laborationens
tidsfrist.

Svår kurs men mycket bra lärare.

Laborationerna kan förmodligen göras enklare med tanke på kodspråket redan är svårt nog.

Laboration 4 med trafikljusen är onödigt invecklad med extern timer. Det vore roligare och mer lärorikt om man kunde lösa
en utav tentornas avbrottsuppgifter då är dem är friare, roligare och i min mening bättre.

En genomgång över hur refenssträng tas fram för cacheminne, det gicks inte igenom förrän repetitionen.

Mer fokus på räknedelarna och teori, det var lätt att skippa det tills det var dags för tentan. Allt fokus hamnade på labbarna.

Skulle vart bra ifall man la mer tid på avbrott samt processorer då jag tyckte de var väldigt stora ämnen med få timmar och
öva på. Speciellt på avbrott så skulle man kanske beskriva detaljerat hur status/cause-register funkar. Annars är kursen
väldigt lärorik men samtidigt svår (då det är ett nytt språk och lära sig).

Lärarens kommentarer
------------------------------------------------------------------------------------------
1) Väntetiderna i labsalen är ett problem. Frågan är hur vi får studenterna att jobba utan att vi behöver kontrollera så
mycket. Jag är absolut för att vi reducerar kontrollmomenten, men utan att vi minskar på kraven.

Resultat:
----------------
Tentamen: 4 5:or, 13 4:or, 22 3:or, 23 U (63 % godkända)
Lab: 30 G, 32 U (48 % godkända)
Hel kurs: 3 5:or, 8 4:or, 15 3:or (totalt 26 godkända, 34 % av de registrerade)

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se kommentarer från tidigare kursanalyser.

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


