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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.

Kursen verkar ha gått bra, och studenterna verkar överlag nöjda. Ett antal studenter tyckte, som vanligt, att
kursen är för svår. Ett fåtal studenter önskade att vi publicerar inspelade föreläsningar i början av kursen.
Några önskade att powerpoint-material publiceras långt i förväg. Flera studenter önskade mer föreläsningar
om olika områden. Varierar mycket vart studenter upplever att extraföreläsningar behövs. Tentan var
uppskattad, men teoridelen kanske var något sämre än den praktiska. Ett fåtal studenter önskade större
variation i de praktiska uppgifterna. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

1. Ett antal studenter tyckte, som vanligt, att kursen är för svår. 
Ingen ändring. Kursen är i paritet med andra universitet, och vad som krävs av studenterna inför kommande
kurser. 

Några studenter föreslog en förberedande kurs i programmering. Detta är något som kan undersökas inför
nästa gång. 

2. Ett fåtal studenter önskade att vi publicerar inspelade föreläsningar i början av kursen. 
Vi borde se över kvaliteten på det inspelade materialet i kursen. Om materialet är bra nog kan vi ta ett beslut
om det ska läggas upp direkt eller inte. 

3. Flera studenter önskade mer föreläsningar om olika områden. 
Ingen ändring. Eftersom områdena där studenter upplevde att de saknade föreläsningar varierar såpass
mycket, så finns det ingen tydlig trend vart mer föreläsningar behövs. 

4. Tentan var överlag uppskattad, men teoridelen kanske var något mindre uppskattad än den praktiska. Ett
fåtal studenter önskade större variation i de praktiska uppgifterna. 
Eftersom tentamen var överlag lyckad, så finns det god anledning att se över frågebankerna i mer detalj. Inför
nästa kurs gör vi en översyn över frågebankerna, för att tydligare förankra dem i kursens lärandemål och
innehåll.

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


