
Grunddata från Ladok
Kurskod: ISGB22
Anmälningskod: 41112
Termin: HT-22
Startvecka: 202245
Slutvecka: 202302
Studietakt: 50%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 28

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
På kursinstans HT2021 var det två lärare som föreläste och genomförde workshoparna vilket gav ett
bättre upplägg. En kursöversyn har redan påbörjats där språk, utvecklingsmiljöer osv. kommer att
ses över.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2023-02-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Utveckling av webbapplikationer, 7.5 hp (ISGB22)
Kursansvarig: Peter Bellström





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.

Inför kursinstans HT2022 hade två förändringar introducerats. Till att börja med var tre lärare inblandade på
kursen och gav både föreläsningar och workshop:ar. Den stora ändringen inför HT2022 var dock att jQuery
utgick och React introducerades.

Bytet av bibliotek från jQuery till React var i sig inte något studenterna kommenterade på i kursvärderingen.
Det var istället upplägget på kursen som fick flest kommentarer. Bland annat tyckte någon att det var mycket
att lära sig, att tentorna var stora och kluriga och att omtentamen på del ett inte skall vara samma dag som
ordinarie tentamen på del två. 

Kursupplägget består idag av föreläsningar på förmiddagarna och praktiska moment på eftermiddagarna.
Examinationsformen består av två salstentor där studenterna tenterar av två olika delar. Till detta fanns
förslag på laboration och/eller frivilliga uppgifter (med lösningsförslag) som studenterna skulle kunna jobba
med på egen hand.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ta fram uppgifter och lösningsförslag som studenterna kan öva på.

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


