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Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ISGA90/01 
Kursnamn 

Introduktion till IT-design, respektive Informationssystem och 
IT 

Poäng 

7,5 hp 

Termin 

HT15  
 

Antal registrerade 
56+9 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

26132/26127  

Kursansvarig 

John Sören Pettersson, båda kurserna 

Examinator 

Prima Gustiené 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2015-10-20 

Antal svarande 

15 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

John Sören Pettersson  

Kursens styrkor enligt studenterna 

    Jag tycker att föreläsningarna har varit väldigt givande inför tentan. Bra struktur på 
föreläsningarna! 
    lätt att förstå 
    Föreläsarna var väldigt duktiga. Gick igenom kursens moment på ett bra sätt 
    Föreläsningarna har varit bra och väldigt givande. 
    Bra föreläsare. 
    Bra kurs böcker. 
    Effektiva Powerpoint. 
    Bra lärare. 
    * Bra kurslitteratur och föreläsningar speciellt dem som behandlar företagsekonomi. 
    * Instruktioner i uppgifter är väldigt tydliga. 
    Essentials of Information systems var en bra och relevant bok som förklarade det viktiga 
kortfattat. Kursen var en bra introduktion till programmet. Bra föreläsningar och labbar 
    Roliga labbar! 
    Bra föreläsningar, gav ett brett underlag utan att gå för djupt in i ämnet. Lätt att lyssna på. 
    att man får en liten insikt i flera olika områden redan från kursstart ger ett brett "smakprov" 
på flera kurser redan från programstart vilket rätt tidigt kan väcka ett extra intresse inom något 
område 
    Bra struktur på its learning med veckomappar. 
    Riktigt bra med mycket föreläsningar. 
    bra föreläsningar och gästföreläsare. 
    Bra introkurs, lärde sig lite om mycket som programmet kommer handla om i stora delar. 

Fakulteten för humaniora 
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    Intressanta föreläsningar, med exempel tagna från verkligheten. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

    Eftersom detta var en introduktionskurs kan jag förstå att man naffsar lite på allt men jag 
tyckte det blev lite för mycket på en gång. Många olika områden, det var svårt att koppla t.ex. 
Affärssystem med datorns uppbyggnad etc. 
    inte tillräcklig tid att plugga 
    Alldeles för brett. Ena dagen har man företagsekonomi och andra dagen kan man ha 
datavetenskap. Blir väldigt rörigt! Akademiska rapporten som skrivs är alldeles för stor och tar 
för mycket tid i jämförelse vad man den är värd i HP. 
    Inte så mycket frågor man kunde studera på, skulle helst vilja få hem mer frågor av lärare som 
hör till det dem gick igenom på tentan. 
    Kanske behöver avgränsa områden då det känns för stort för en 7,5 hp 
    kurs 
    Kursen berör många olika områden. Detta kan upplevas rörigt. 
    * Mycket tid gick åt att arbeta med den akademiska rapporten vilket innebär mindre tid för 
självstudier. 
    * Jag skulle gärna vilja se fler laborationer och helst lite mer avancerad. Det vi fick arbeta med 
var ganska grundläggande och krävde i princip nästan ingen tidigare erfarenhet eller 
förkunskaper. 
    Läsanvisningarna var svåra att hålla koll på. Kursen gick igenom lite av många områden, vilket 
kunde vara jobbigt. Det är lättare med kurser där man går in på djupet på endast ett ämne, de är 
enklare att plugga till. 
    Otroligt bred kurs!! 
    För många områden att täcka för en så liten kurs! 
    Man var inte riktigt förberedd på att det var så många områden som skulle tas upp, vilket ger 
ett "spretigt" intryck och skapar lite förvirring 
    Lite väl bred inriktning. 
    Blev rörigt när det var nytt ämne varje dag. 
    Mycket som kändes luddigt/diffust, inga klara beskrivningar om vad man skulle göra på t.ex. 
grupparbetet. 
    - Förstora grupper i grupparbetet (6 personer) 
    - Svårt att veta ungefär vad som skulle komma på tentan 
 
FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR 
•  djupt förklaring på föreläsningar 
•  Skippa den akademiska rapporten då det redan är alldeles för svårt att hålla isär alla 
föreläsningarna och vad det är för något man läser. 
•  Mer frågor man får ta med hem att studera på så det blir lättare att utgå ifrån något när man 
pluggar. 
•  * Det vore utmärkt om alla föreläsare angav tydligt i deras presentationsbilder vad just denna 
föreläsningar behandlar för kursmål. 
* För eller senare kommer vi att arbeta med kod och det vore kul om vi fick en smakprov av vad 
det innebär att skriva kod. I dagsläget går man igenom vad programmering är men inte hur man 
skriver någon kod. 
* Jag skulle gärna ha viljat se några instuderingsfrågor. 
* Jag önskar att ni spelade in föreläsningar ifall man av någon anledning inte var närvarande. 
•  Klara läsanvisningar. 
•  Vissa områden behövs inte så tidigt in i programmet t ex programmerings frågor.  
Dessutom är det många moment med labbar, grupparbete och en salstentamen som innehåller 
väldigt mycket!  
Ta gärna bort grupparbetet då ett väldigt liknadande moment kommer i kursen efter så man kan 
lägga full fokus på alla kurs innehåll. 
•  Tydligare från kursstart betona vilka olika moment/områden som tas upp 
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•  Mer föreläsningar. 
•  Inte ha så många olika delar. 
•  Bättre beskrivningar / handledningar gällande grupparbetet. Lägga mer vikt på att varje grupp 
verkligen läser igenom all dokumentation ordentligt innan dom börjar med arbetet. 
•  Mindre grupper vid grupparbeten (högst 5 stycken) 

Analys av kursvärderingens resultat 

Man kan se ett behov av instuderingsfrågor och koppling till kursmål -- detta rimmar väl med 
planerade strukturförändring av its. 
Med tanke på andra inlämningsuppgifter och bredden på kursen så kanske den akademiska 
rapporten ska tas bort - inlämningsuppgifter i A02 och A03 kanske täcker upp 
färdighetsmomenten som tränas i rapportskrivandet (svårt att kontrollera att alla 
gruppmedlemmar verkligen tränar och uppnår önskad färdighet). 
Visst är kursen bred, men IT-Design innehåller tre spår och de som läser enstaka kurs kan också 
komma att välja bland (minst) 3 spår i framtiden. Därför behövs nog denna typ av översiktskurs. 

Planerade åtgärder 

Grupparbeten får inte omfatta fler än 5 studenter. 
Nästa höst kanske its-sidan byggs upp utan mappar och trädstruktur. Då är det extra viktigt att 
samkörningen mellan A90 och A06 fungerar med alla föreläsare som då måste länka sitt material 
samt länka allt till kursmålen. Även instuderingsfrågor kan läggas in. 

Genomförda åtgärder 

      

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Denna sammanfattning läggs ut på its-sidan. 

Övrigt 
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