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Uppgifter om kurstillfället 

Kurskod 
ISGC12 
      

Kurs    
Utveckling av appar för mobile e-tjänster   
     

Poäng 
    7.5 hp 

Termin 
HT14 
 

Antal registrerade      
28 

Typ av kurs 

▢x  Campuskurs 

▢  Distanskurs 

▢  Annan 

Lärplattform 

▢  Ingen 

▢x  It’s learning 

▢  Annan Anmälningskod 
23168 
 

Kursansvarig Benneth Christiansson 
      

Examinator Remigijus Gustas 
      

 

Uppgifter om kursvärderingen 

Datum 
     141122 

Antal svarande 
     15 

Genomförande 

▢x På dator 

▢ På papper  

▢ Muntligt 

Sammanställningen gjord av 
    Its Learning   

Kursens styrkor enligt studenterna 
                     

Bra med kodexempel som ligger uppe och går att ta del av Bra lärare och väldigt tydlig 

+ 

Bra labbar. 
Intressanta föreläsningar. 
Bra med Workshop med Evry. 
Bra uppdelning mellan G och VG-nivå. 
Labbarna har haft lagom stegrande svårighetsgrad. 



Bra att få jobba med APIer. 
VG uppgiften på lab 4 var riktigt bra utformad, kul med en verklig kund. 
Det har varit bra nivå på labbarna, de ökade för varje labb. 
Läraren Benneth har varit riktigt bra.  
Tydlig och pedagogisk vilket gjorde kursen extra bra.  
Hade endast en grundkurs i Java innan kursen började men lärde mig riktigt mycket på 
föreläsningarna. 
Plus även till labbarna, bra nivå och lärorika.  
Extra kul att jobba med ett skarpt projekt under sista labben! 
Föreläsningarna har varit intressanta. 
Labbarna har varit roliga (ibland ;)) 
Engagemanget från föreläsaren, screencasts och föreläsningarna. 
Sista uppgiften var bra! Bra att ha något att bita i! 
Föreläsningarna hade en bra ordning för att få en förståelse hur androidsystemet  
fungerar (dalvik). 
+Bra och engagerad lärare som är pedagogisk och bra på att få alla i gruppen att förstå 

trots olika kunskapsnivåer.  
+Bra med codeReview.       

+Bra med större labbar istället för skriftlig tentamen, jag tycker att det ger mycket mer 
kunskap. 
Föreläsningarna har varit intressanta.  
Bra inlevelse från läraren. Labbarna har varit lärorika. 
Video inspelningarna. Ta inte bort dem! 
Gästföreläsningen! 
Typ allt! Föreläsning, labbar, examinationer har varit riktigt bra.   
   

Kursens svagheter enligt studenterna      

Kursen har varit bra tycker jag, det skulle eventuellt kunna vara lite mer skillnad 

mellan laboration 3 och laboration 4 på G-nivå.         

En session med någon konsultfirma där vi kodar tillsammans. Seminariet var bra, men 
saknade den praktiska tillämpningen. 
Något tydligare kravspecifikationer. 
Kursen som sådan finns det egentligen inget att klaga på. Bra lärare, bra laborationer och 
bra upplägg. Det man kan sakna är dock det grafiska, Gui och UX. Men det är väl 
egentligen en kurs för sig. 
Handledning funkar. Personligen tycker jag att riktiga labbtillfällen (på 2-3 tim) är lite 
bättre. 
Det ställs inte tillräckliga krav vid code reviewen. Om det ska funka som en ersättning för 
tenta måste det vara en hårdare ifrågasättande av studentens kunskaper. 
Fler föreläsningar, det är alltid kul! Några tips på uppgifter som man kan göra för kul, 
kanske 2 VG uppgifter i lab1. 
Inga kommentarer, möjligtvis kan man inkludera lite implementering av grafiskdesign 
istället för att skapa ett hangmanspel. 
       



Valde att göra G-versionen på labb 4 efter att ha fastnat på VG-versionen. Nu hade jag 
säkert kunnat förbättra min prestation men spontant så kändes det som att det var en 
väldigt stor skillnad på kunskapen som krävdes/tiden man fick lägga ner mellan G och 
VG. Det var lite för stor skillnad i mitt tyckte då jag vispade ihop G-labben utan några 
svårigheter, men hade enorma problem på VG- labben.  
      

Analys av kursvärderingens resultat 
Kursen fungerar som tänkt och flyter på väl.  

Planerade åtgärder     
Uppgradering av Android version till 4.4. Uppdatering av avslutande laboration genom 
implementation av ett skarpt case, inte bara för VG.    

Genomförda åtgärder 
      

Hur har återkoppling till berörda studenter skett?  
Muntlig genomgång vid kursstart.   

Övrigt 
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