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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 28

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-12-12

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

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





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.

Över lag fungerade kursen precis som den ska. Tyvärr klarade inte alla kursdeltagare den nödvändiga nivån av eget
ansvar under kursen. Detta visar sig i kombinationen lågt deltagande (D) fråga 1 och (D) fråga 3. Jag ska försöka vara ännu
tydligare på att förklara detta nästa år. Inlärning och ansvar för tillägnade kunskaper kan aldrig läggas på läraren utan är
alltid ett personligt ansvar. Tyvärr fick jag inte fram detta budskap tillräckligt bra till någon individ. Detta återspeglas även i
ändringsförslagen där kommentaren 
"I princip så finns det förbättringsmöjligheter på alla plan." 
är helt omöjlig att agera utifrån utan i mina ögon mer speglar ett personligt missnöje än ett reellt förändringsbehov. Detta
stämmer även väl med fördelningen av svar på fråga 4. Jag kan dock instämma med att det alltid finns
förbättringsmöjligheter och att jag inför varje kursinstans gör allt jag kan och hinner för att förbättra kursen. I kontrast till en
missnöjd student får jag även denna kommentar på samma kursinstans " 
Bästa lärare hittills, jag har lärt mig mer på denna kurs än i alla kurser tillsammans. Bästa kursupplag (utan tenta). Benneth
vet precis vad studenter behöver och det är att kunna förstå programmering. Hoppas att andra lärare börjar implementera
dit sätt att lära ut. Tack"
Båda dessa kommentarer kommer från studenter på samma kursinstans.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga

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


