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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 117
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--
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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.

Endast 14 av 117 studenter svarade så underlagt för analysen är svagt. Men studenterna har skrivit många
kommentarer i analysen, vilket är positivt. De kommentarer jag fått från studenter utanför denna
kursvärdering har varit liknande, så de kan nog ses som något representativa. 

Studenterna tyckte att det var lite mycket att göra på laborationsuppgifterna i kursen. De förenklades sen
förra året, och det har haft viss effekt, dock kanske inte tillräcklig. Studentunderlaget för kursen är mycket
varierat, och jag upplever att förkunskapskraven är såpass olika bland studenter att det är svårt att ta fram
bra uppgifter. 

Föreläsningara verkar ha varit mycket uppskattade, vilket glädjer mig. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen kommer troligtvis att göras om helt till nästa tillfälle, då studenter från informatik läser mer webb och
mindre Java. Detta gör att variationen mellan studenters förkunskaper, som jag ser som det största problemet
med kursen kommer att minska. 

Givet detta, och att inget annat kommer ivägen, kommer kursen att göras om så att den är huvudsakligen en
webbkurs, och Java/Swing kommer inte längre användas. Detta var planen när jag tog över kursen, och det
har bara tagit lite tid innan det kunnat rent praktiskt implementeras.

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


