
Grunddata från Ladok
Kurskod: ISGB03
Anmälningskod: 34951
Termin: HT-20
Startvecka: 202041
Slutvecka: 202045
Studietakt: 100%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 26

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 65

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-12-08
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Objektorienterad modellering, 7.5 hp (ISGB03)
Kursansvarig: Prima Gustiené





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 ISGB03 campus kurs, men på grund av pandemin, gick kursen on-line. 
Det var 26 studenter som har svarat från 65 studenter i kursen. 
Den här gången kursen pågick under svåra pandemin tiden, då studenterna hade kursen on-line, och har haft
hemtentamen, som var en ny form för studenterna och lärare. Studenterna fick mer timmar att skriva
tentamen, men de tror att hemtentamen ger mer stress. Det är hemtentamen, det betyder att studenter har
tillgång till kurslitteraturen och andra material, då visst tentamen var inte lika som de gamla tentorna. Vi har
lagt mer timmar för att skriva hemtentamen, men vi ska kolla detta, om nästa gång tenta blir hemtentamen
(vi hoppas inte). 
Den kursen är ganska svårt, kort och intensivt. Studenterna behöver läsa/plugga mycket själva. Tyvärr inte
alla gör detta, och detta ser vi på tentamens resultat. Men de studenterna som ville lära sig, de som har
pluggat mer och jobbade bra under praktisk del (labben), de klarade tentamen. Kursen är på engelska, och för
några studenter kanske är svårare att förstå engelska. Men studenterna är alltid välkomna men alla frågor till
os lärare. 
Studenterna var nöjda med den praktiska delen, labben. De skriver att ?handledningar var jätte bra, jätte bra
att det fanns många tillfällen att gå in och diskutera med handledare.? Att labben var bra planerat och lärorik.
Men det fans några studenter eller en student som ifrågasatt lärande med UML? Det alltid förekommer jätte
subjektiva kommentarer, som vi tror är inte relevanta till kursens innehåll och lärande mål. 
Studenterna hade önskemål för att vi lärare visar/ritar diagram och förklarar mer hur man ska tänka när man
ritar dessa diagram. Att visa mindre exempel på olika diagram, men vi har bara 5 veckor i kursen, uppgiften är
ganska stort, då har vi inte tid för extra uppgifter. 
Vi har lagt inspelade föreläsningar, och Lärare Prima Gustiené har levande föreläsning om den praktiska
delen. 
Men de skriver att i stor utsträckning var kursen givande. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi hoppas att nästa år kurs går då blir allt som vanlig och studenterna ska ha levande föreläsningar och mer
levande kontakt med lärare. Att det blir vanlig sals tentamen inte hemtentamen, som är mer stressig för
några studenter. Vi lärare ska kolla föreläsnings innehåll och kolla om det finns utrymmer för att lägga extra
övningar eller mindre exempel.

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


