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Its learning      

Strengths of the course according to the students

Bra uppl4gg med f5rel4sningar/labbar/handledning.
Bra handledning och snabba svar p7 mail om man k5rt fast med n7got litet. 

Bra med inspelade f5rel4sningar, man kan g7 tillbaka och lyssna p7 dem igen om det 
4r n7got man 4r os4ker p7. 

Bra med g4stf5rel4sning, bra koppling till arbeslivet. 

• (1) Att f5rel4sningarna spelades in och laddades upp p7 It's var v4ldigt bra om man 
hade 

f5rhinder att komma p7 f5rel4sningen. (2) Bra arbetsbelastning, 4ven fast jag inte 
k4nde mig j4ttehemma p7 java och det var ett tag sen jag programmerade s7 kunde jag 
4nd7 f5lja med p7 f5rel4sningarna och klara av labbarna. (3) 
HANDLEDNINGARNA! (4) Bra l4rare,kurserna g7r s7 otroligt mycket l4ttare n4r 
man har en l4rare som verkligen f5rs5ker l4ra ut saker till studenten och hj4lper till 
n4r man har problem. 

• The flow of the course has been nice.
I like that every lecture is recorded, this makes it easy to revisit past lectures. 

Benneth is good at teaching in a pedagogical way and I like his approach with many 
code 

examples. 

• Labbar, F5rel4sningar samt g4stf5rel4sningen fr7n EVRY. 
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• Labbarna, ger en bra och l4tt 5verg7ng till hur vi ska utveckla i android. 

• Roliga och l4rorika labbar 

Inspelning av f5rel4sningar 

• Bra uppl4gg, kanon med inspelade f5rel4sningar. Gjorde det enkelt att g7 tillbaka och 

repetera. Kul att kunna testa exempel 

• Roliga labbar, v4ldigt sk5nt att slippa tenta p7 kursen, lagom arbetsbelastning med 
utrymme 

att g5ra mer avancerade appar om man s7 vill. 

• Bra och roliga labbar 

• Everything was good. 

Useful code examples Educational labs Good with screencasts Good lectures 

Good schedule
Good tools (java.net, svn....)
Especially good with the code review
Perfect amount of help provided with the labs. 

• Labbarna har varit bra, speciellt de tv7 sista d4r man f7r l4ra sig det jag tror man 
kommer ha stor anv4ndning av om man vill forts4tta syssla med appar. Bra med 
upplagda inspelade f5rel4sningar och 4ven all kod som du lagt upp har varit j4tte bra. 

• Har l4rt mig massor. 

     
Weaknesses of the course according to the students

 Har ingenting jag vill anm4rka p7. •- 
• Make it a must to implement picture handling in lab 2 to lab 4. 

The end result will be prettier and it will be a good experience for the students. 

It might be a good idea to add a couple more lectures about the "difficult" parts of 
android. Especially about bound services and asynchronous tasks. 

The time limit of lab 4 can be a little on the low side if students want to test most of 
the 

course's material in that time frame. 

• Det som var lite synd var att inte alla som skulle varit med fr7n EVRY, 

• Ytterligare labbar, kan vara sv7rt att kl4mma in. Men kanske ha en VG labb som 4r 
4nnu 

mer ing7ende. Allts7 att det finns en g variant till varje labb med vg kriterier men att 
det 4ven finns en helt ny labb som enbart 4r VG f5r att st4rka sitt VG. Blev lite 
luddigt, men iallafall mer labbar :) 

• Vi i gruppen skulle ha beh5vt g7 p7 en handledning inf5r labb 4. Men det kan vi bara 
skylla p7 oss sj4lv f5r 

• Mer info kring gui. Och n7n typ av test med att utveckla mot "fel" version och hur det 
kan l5sas 

• vissa lektioner gick ganska fort, allts7 lite f5r mycket information att ta in p7 ett pass 
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kan jag tycka, skulle sj4lv vilja l4ra mig lite mer om UX i kursen men f5rst7r att det 
inte finns tid. 

• Add some of the useful stuff that was shown on the workshop to the lectures and labs.
•. 

    
Analysis of the evaluation results

Det var planerat f5r med UX via g4stf5rel4sningar som p7 kort varsel avbokades.      
Measures planned

F7 till hela g4stf5rel4sningstracket n4sta 7r     
Measures taken

Åtg4rder inf5r i 7r finns redovisade i f5rra 7rets kursv4rdering     
How was feedback given to the students?

Muntlig genomg7ng vid kursstart    
Further information

Hela utv4rderingen sammanfattas p7 f5ljande sidor.     

……………………………………………………..
Signature by prefect or equivalent



Antal svar: 12

1. Öppen fråga
 
 
What has been good during the course?

• Bra upplägg med föreläsningar/labbar/handledning.

Bra handledning och snabba svar på mail om man kört fast med något litet. 

Bra med inspelade föreläsningar, man kan gå tillbaka och lyssna på dem igen om det är 
något man är osäker på.

Bra med gästföreläsning, bra koppling till arbeslivet.
• (1) Att föreläsningarna spelades in och laddades upp på It's var väldigt bra om man hade 

förhinder att komma på föreläsningen. (2) Bra arbetsbelastning, även fast jag inte kände mig 
jättehemma på java och det var ett tag sen jag programmerade så kunde jag ändå följa med 
på föreläsningarna och klara av labbarna. (3) HANDLEDNINGARNA! (4) Bra 
lärare,kurserna går så otroligt mycket lättare när man har en lärare som verkligen försöker 
lära ut saker till studenten och hjälper till när man har problem.

• The flow of the course has been nice.

I like that every lecture is recorded, this makes it easy to revisit past lectures.

Benneth is good at teaching in a pedagogical way and I like his approach with many code 
examples.

• Labbar, Föreläsningar samt gästföreläsningen från EVRY.
• Labbarna, ger en bra och lätt övergång till hur vi ska utveckla i android.
• Roliga och lärorika labbar

Inspelning av föreläsningar
• Bra upplägg, kanon med inspelade föreläsningar. Gjorde det enkelt att gå tillbaka och 

repetera. Kul att kunna testa exempel
• Roliga labbar, väldigt skönt att slippa tenta på kursen, lagom arbetsbelastning med utrymme 

att göra mer avancerade appar om man så vill.
• Bra och roliga labbar
• Everything was good. 

Useful code examples 
Educational labs
Good with screencasts  
Good lectures
Good schedule
Good tools (java.net, svn....)
Especially good with the code review
Perfect amount of help provided with the labs.

• Labbarna har varit bra, speciellt de två sista där man får lära sig det jag tror man kommer ha 
stor användning av om man vill fortsätta syssla med appar. Bra med upplagda inspelade 
föreläsningar och även all kod som du lagt upp har varit jätte bra.

• Har lärt mig massor.



2. Öppen fråga

What could be done to improve the course?
• Har ingenting jag vill anmärka på.
• -
• Make it a must to implement picture handling in lab 2 to lab 4.

The end result will be prettier and it will be a good experience for the students.

It might be a good idea to add a couple more lectures about the "difficult" parts of android.
Especially about bound services and asynchronous tasks.

The time limit of lab 4 can be a little on the low side if students want to test most of the 
course's material in that time frame.

• Det som var lite synd var att inte alla som skulle varit med från EVRY,
• Ytterligare labbar, kan vara svårt att klämma in. Men kanske ha en VG labb som är ännu 

mer ingående. Alltså att det finns en g variant till varje labb med vg kriterier men att det 
även finns en helt ny labb som enbart är VG för att stärka sitt VG. Blev lite luddigt, men 
iallafall mer labbar :)

• Vi i gruppen skulle ha behövt gå på en handledning inför labb 4. Men det kan vi bara skylla 
på oss själv för

• Mer info kring gui. Och nån typ av test med att utveckla mot "fel" version och hur det kan 
lösas

• vissa lektioner gick ganska fort, alltså lite för mycket information att ta in på ett pass kan jag 
tycka, skulle själv vilja lära mig lite mer om UX i kursen men förstår att det inte finns tid.

• Add some of the useful stuff that was shown on the workshop to the lectures and labs.
• .

3. Flervalsfråga Andel
 
Question from the Student Association : 
What level of quality would you give the course?
 

 

Very High 41,7%
High 58,3%
Acceptable 0%
Low 0%
Very Low 0%
4. Flervalsfråga Andel
Question from the Student Association: What level of workload do you 
feel you had during the course?  

Very High 16,7%
High 0%
Acceptable 75%
Low 8,3%
Very Low 0%
5. Flervalsfråga Andel
What overall score do you give the course? (5 being the highest score)  
5 66,7%
4 33,3%
3 0%
2 0%
1


