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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 19

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 42

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Byte av det webb API som används i labb4, då det inte håller tillräcklig kvalitet längre.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-12-08

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Utveckling av appar för mobila e-tjänster, 7.5 hp (ISGC12)
Kursansvarig: Alexander Vestin





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.

Studenterna har tyckt att kursen har fungerar mycket bra. Kursen går på halvfart och de flesta studenter hade
en kurs som gick parallellt med denna. Studenterna uttryckte sig på föreläsningar, handledningar och här i
kursvärderingen att de inte kunde lägga lika mycket tid på denna kurs som den kursen som gick parallellt. Det
går att utläsa detta på fråga 3 av kursvärderingen där enbart 3 av 19 studenter spenderade 20 timmar eller
mer på kursen. Nedan finns alla kommentarer till fråga 3:

1) Beroende på vilket betyg man går för så kan antalet timmar variera.
2) bristande tid då kursen ISGC16 tog upp hela veckorna
3) Annan kurs som tog upp tiden tyvärr så hann inte göra mitt yttersta på denna på samma sätt. (Isgc16)
4) Enligt rekommendation bör ju 20h/vecka avsättas till en kurs på halvfart 7,5hp. Detta var inte möjligt med
den andra kursen som samlästes. Väldigt tråkigt då detta var en rolig kurs!

Vid frågan om var som har varit bra med kursen och vad som bör behållas så har studenterna tyckt att
laborationerna och Code reviewn (alla examinerande moment) har varit bra samt att kursen har varit
intressant och att upplägget var bra.

Det som studenterna har gett förslag på att ändra under kursens gång är deadlines för alla laborationer och
att byta ut APIet för laboration 4.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Skapa en ny version av laboration 4 som inte använder samma API, då det skapade några problem under
kursens gång.

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


