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Kursanalys
Kursanalysen baseras dels på sammanfattning av kursvärderingen och dels på kursledarens och
lärargruppens erfarenheter från kursen. Den lämnas till administratör som skickar vidare till
examinator, till den grupp som gör kollegial granskning samt till programledare i förekommande fall.
Ett universitetsgemensamt system för kursanalyser är under utveckling. Denna mall gäller tills detta
system införs.
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
Administreras av lärarutbildningen kansli.
	
  

Kalenderår/läsperiod [2015/lp3]
Kurs

Tillämpad programmering

Hp

Kurskod

15

Dvgb06

Programkurs

___

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

X

5

Uppdragsutbildning

___

Lp3 (igen)

Sätt kryss!

Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

20

7

Förändringar till detta kurstillfälle
Beskriv genomförda förändringar inför detta kurstillfälle. Utgå ifrån föregående kursanalys.
Inga

Detta kurstillfälle, uppföljning
Kursansvarig lärares kommentarer till kursen, ev baserat också på övriga lärares kommentarer.
Kursen fungerade relativt bra, så bra det går att få det givet förutsättningarna (distanskurs på sommaren).
Redogör för studenternas synpunkter. Använd sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät
samt ev muntlig).

1. Flervalsfråga
Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget?
(Studentkårens obligatoriska fråga nr 1)
Mycket hög
Hög
Godtagbar
Låg
Mycket låg
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Andel
14,3%
71,4%
14,3%
0%
0%

2. Flervalsfråga
Vilken arbetsbörda har du haft under kursen?
(Studentkårens obligatoriska fråga nr 2)
Mycket hög
Hög
Godtagbar
Låg
Mycket låg

Andel
0%
57,1%
42,9%
0%
0%

3. Öppen fråga
Vad har varit det bästa med kursen?
• Möjlighetet att fritt välja projekt, språk och tidsupplägg
• Det bästa har nog varit att man har fått köra på med sitt projekt helt själv, utan krav på att
saker ska göras på ett visst sätt (som det kan vara med t.ex. en laboration).
• Arbeta med något du vill, och inte något du blivit tilldelad :) <br /><br />Arbeta i din takt,
och göra egna planer och bygga något från grunden!
• Upplägget på kursen är jättebra med veckorapporter och mycket eget ansvar. Handledaren
svar på frågor har varit bra och utförliga.
• Självständigt arbete och mycket frihet att göra det man själv vill och brinner för.
• Att man själv fått välja ett projekt att arbete med och fullfölja hela kursen ut.
4. Öppen fråga
Vad har varit det sämsta med kursen?
• Att man varit tvungen att tänka på skola på sommaren :(
• Inget särskilt!
• Ingenting har vart dåligt.
• Hanteringen av it's learning och information. Nästan alla inlämningsuppgifter var från förra
året så man var tvungen att fråga handledaren om när saker skulle in. Information kom alltid
ut i sista sekund och det tog flera veckor innan vi fick rätt rapportmall. Om kursansvarig bara
kontrollerat kursen innan den lades in i it's så hade vi sluppit allt krångel, &nbsp;känns
oseriöst från universitetets sida.
• Lite seg respons på veckorapporterna.
• Vissa veckorapporter har vi inte fått svar på innan vi lämnat in nästa veckas så svårt att
ändra/arbeta på feedback.
5. Öppen fråga
Övrigt
• Bra kurs! Lärde mig jättemycket om den plattformen jag jobbade med.
• Synd att det bara är en B kurs! Hade gärna sett 15hp projekt som C kurs.
• Ovan nämnda problem drar ner kursen vilket är synd då kursens upplägg är jättebra och jag
har lärt mig massvis. Trots det är jag nöjd med kursen som helhet.
• Jag tycker verkligen det är kul att det finns en sådan här kurs där man får jobba med ett eget
valfritt projekt under sommaren. Har inte hittat någon liknande sommarkurs på något annat
universitet så jag hoppas verkligen ni fortsätter med kursen även kommande somrar.

Detta kurstillfälle, kursanalys
Kursansvarige lärarens sammanfattande analys av detta kurstillfälle. Tex genom att:
•
•
•

relatera uppföljningen till tidigare kursanalyser eller resurser till kursen,
diskutera upp måluppfyllelse på kursen (kursens lärandemål),
ge lärarens syn på studenternas respons

Studenterna är överlag nöjda med kursen, men viss berättigad kritik mot administrationen har framförts enligt
ovan. Gamla deadlines kopieras per automatik från Its learning vilket kräver manuell handpåläggning för att bli
rätt. Detta är kursansvarigs jobb naturligtvis så detta behöver bli bättre. Vad gäller långsam hantering av
veckorapporter får detta falla på handledaren som skötte den dagliga driften av kursen under större delen av
kurstiden. Vad vi tar med oss från detta är att försöka kontrollera information innan den publiceras samt ge
snabbare feedback på veckorapporterna. Dessa problem är lätta att åtgärda, om än pinsamma till sin natur så jag
har gott hopp om att göra kursen bättre nästa gång.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle
Bättre kontroll på publicerat material, både vad gäller innehåll och timing av deadlines etc.

Underskrifter
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Martin Blom
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