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(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 
ISGA06 

Kursnamn 
Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept 

Poäng 
7,5 hp 

Termin 
HT13  

Antal registrerade 
44 

Typ av kurs

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 
21241  

Kursansvarig 
John Sören Petterson 

Examinator
Prima Gustiené 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 
2013-10-11--
18 

Antal svarande 
25 

Genomförande
 På dator 
 På papper  
 Muntligt 

Sammanställningen gjord av
John Sören Pettersson  

Kursens styrkor enligt studenterna 
Ozlab och den övergripande karaktären på kursen. 
Kursens svagheter enligt studenterna 
Det buggiga Ozlab och den övergripande karaktären på kursen (alltså samma som ovanstående).
Analys av kursvärderingens resultat 
Mer intro till Ozlab (om det fungerar buggfritt), gärna i självstudieformat (film). 
Planerade åtgärder 
15 studenter deltog i utvärdering till Ozlab-filmer som en C-kurs gjorde (före kursvärderingen); 
som kursvärderingen antyder gillades detta anslag, så filmer kommer att införas. 
Genomförda åtgärder 
Från förra året, nytt Ozlabsystem (dock ännu inte färdigt), en ytterligare kursbok. 
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?
Studenterna deltog i en debuggingsammanfattning så de vet att vi tar problemen på allvar. I 
övrigt har denna sammanställning av kursvärderingarna diskuterats av kursansvarig med 
examinator samt tillgängliggjorts på kurshemsidan för kommentarer innan den lämnas till prefekt 
för underskrift. 
Övrigt 

…………………………………………………….. 
Underskrift av prefekt eller motsvarande 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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17 studenter svarade på pappersblankett den 15/10 -13. 8 studerande svarade genom itsLearning. 
Samtliga anonymt. Sammanställningen har gjorts av kursansvarig John Sören Pettersson. 

 

Ange styrkor att bevara i kursen: 

Bra genomgång av grunderna. 

Bra smakprov på vad som väntar en. Tar med sig kunskaper från kursen till efterföljande 
kurser. 

Ozlab. 

Ozlab. 

Bra upplagt av föreläsningarna. 

Roligt projektarbete. Bra med grupparbete. Bra föreläsningar o lärare. 

Bra inledning till ämnet. 

Mixade ämnen. 

Labben. 

Ozlab var roligt. 

Ozlab va interesant. 

Roligt med Ozlab. 

Tobias Pulls. 

Bra början, förhållandevis ”lätt”. 

Bra schema. Tobias Pulls <3 

- 

Den var rätt så bred och det var spännande att lära sig ozlab-systemet. 

Bra översikt över ämnet. Bra grunder. 

Bra föreläsningar som gav en bra helhetsöversikt 

Bra och intressanta föreläsningar. 

Lärare med humor. 
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Projektarbetet var väldigt nyttigt, det var av det jag lärde mig det mesta. 

Intressanta föreläsningar 

Mångsidig och intressanta föreläsningar 

Ozlabs renhet och all teknik som förfinas. Föreläsningarna med Tobias Pulls, Johan Garcia, 
Katarina Groth, Malin Wik sätt i ozlab. 

 

Ange svagheter i kursen att åtgärda: 

Lite för övergripande. Många olika moment mellan allt från datorns uppbyggnad till 
Vattenfalls-metoden. 

Oklart i början att det var en ”smakprovskurs”. 

Mycket prat utanför ämnet på föreläsningen. 

Prata utifrån PowerPointen!! Inte ur tomma intet! […] 

De som var nämnt att vara viktiga fanns inte med på tentan till stor del. 

Lite väl blandat ibland. Många kurser o ämnen som blandades. Svårt att minnas allt. 

Ozlab! 

Otydlighet 

Försök att göra drift o förvaltning roligare. 

Inte det roligaste om verksamheter. (Katarinas område) 

Många olika små saker. Vet ej hur jag ska beskriva/förklara. 

Väldigt mycket blandning. Kändes lite rörigt. 

Kurslitteratur är dyrt. […] 

Ozlab-buggar. 

Tråkigt. Ingen mat. 

Ozlab buggar. Svårt att förstå kompendiet molin Pettersson. 

Fick inte så bra introduktion till ozlab. Borde haft en föreläsning om bara det systemet, t.ex. 
sett på en film. 

Lite för övergripande 
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Ozlab var buggigt och ville inte alltid samarbeta under projektarbetet 

Ozlab dåligt. För mycket information om många olika saker, för lite detaljerat på just 
prototyping. 

Det känns extremt brett och för dom utan tidigare datavana så blir det obegripligt när man går 
in på ganska avancerade saker på extremt kort tid. Skulle kännas mer naturligt att dela upp 
prototyping och data-biten. -- Ozlab i sig imponerade inte jättemycket. Nu är jag ju 
naturligtvis ingen expert på användarbarhetstester. Men Ozlab har så mkt begränsningar (och 
buggar) att det känns svårt att utföra rättvisa tester med det. Och det handlade nu nästan mer 
om att krångla med att få Ozlab att fungera som man ville som att göra själva 
användbarthetstesterna, det kom alldeles för mycket i skuggan av krånglet med ozlab. 

För komplicerade föreläsnings-slides 

Otydliga instruktioner som gjorde att det var svårt att komma igång med projektarbetet. 

Otydlighet i första delen Prototyping vad gäller frågestunder med John Sören samt att fokus 
många gånger låg på att felsöka Ozlab. 

Känns överhuvud taget som hela Prototypingdelen kom i fel ordning. 

 

Ange förbättringsförslag inför nästa kurstillfälle: 

Fråga 4. 

Förklara tydligt i början att det är en smakprovskurs (fyra olika ämnen i en kurs egentligen). 

Hålla sig till sitt ämne [på föreläsningen]. 

Hålla er till ämnet under föreläsningarna. 

Att vara noga med att nämna saker som är viktiga fler än bara en gång, som första lektionen. 

- 

Bygg om Ozlab. 

Tydligare (inte så luddigt). 

- 

Ozlab bör uppdateras. Otroligt buggigt. 

Kommer inte på något nu. 

- 
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Dela ut gratis kurslitteratur. 

Visa en film/introduktion till Ozlab. 

Paintball […] 

Mer introduktion till Ozlab. 

Mer struktur, speciellt med schemat eftersom det blir en del schemakrockar med kursen 
Professional Skills. 

Det var bra som det var 

Hmm, venne [=vet inte] 

- 

Motverka svagheterna tidigare nämnt. 

Se ovan. Sen var det jobbigt första veckan när det pratades ganska mycket om Ozlab, men 
utan att vi kunde relatera till vad det egentligen var. Så kanske visa Ozlab redan första 
lektionen så man förstår lite bättre. 

Förenkla föreläsnings-slides'en så att det blir mer övergripligt. 

Ha tydlig mall för hur rapporten för projektarbetet ska se ut och tydligare beskrivning av 
Ozlab (vad det är och hur man jobbar med det) innan man börjar planera jobbet. 

Bra att webb- multimedia pushar för Professional Skills, men samordningen mellan HHK och 
IT borde kanske kollas lite....... 

 

Ange upplevd arbetsbelastning i kursen (utifrån normen 40h per vecka; 
vi menar hela din arbetsbörda på denna kurs, ej enbart föreläsningar): 

mycket låg 1  4% 

låg 15  60% 

40h/vecka 8  32% 

Hög 1 4% 

mycket hög 0 0% 
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Helhetsintryck av kursen: vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit 
sammantaget? 

mycket låg 0 0% 

låg  0% 0% 

godtagbar 10 40% 

hög 15 60% 

mycket hög 0 0% 
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