H15-1DV433-7,5
Antal respondenter: 22
Antal svar: 13
Svarsfrekvens: 59,09 %

Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen?
Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen?
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dålig
Mycket dålig
Kan ej bedöma
Summa

Antal svar
12 (92,3%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13 (100,0%)

Kursens studietakt har varit (om exempelvis kursen är 7,5 hp och löper under 5 veckor
innebär det att kursens studietakt 100%, om kursen är 7,5 hp och löper under 10 veckor
innebär det att kursens studietakt är 50%)
Kursens studietakt har varit (om exempelvis kursen är 7,5 hp
och löper under 5 veckor innebär det att kursens studietakt
100%, om kursen är 7,5 hp och löper under 10 veckor innebär
det att kursens studietakt är 50%)
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%
Summa

Antal
svar
1 (7,7%)
9
(69,2%)
3
(23,1%)
0 (0,0%)
13
(100,0%)

Ta ställning till nedanstående påståenden om utbildnings- och kunskapsmiljön i den kurs
du nu läst:
Kursen har stimulerat till kreativitet och kritiskt tänkande
Kursen har stimulerat till kreativitet och kritiskt tänkande
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal svar
8 (61,5%)
2 (15,4%)
2 (15,4%)
0 (0,0%)
1 (7,7%)
13 (100,0%)

Kursen har haft högt ställda kunskapsmål
Kursen har haft högt ställda kunskapsmål
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal svar
5 (38,5%)
5 (38,5%)
2 (15,4%)
0 (0,0%)
1 (7,7%)
13 (100,0%)

Kursen har kännetecknats av god pedagogisk kvalitet
Kursen har kännetecknats av god pedagogisk kvalitet
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal svar
11 (84,6%)
2 (15,4%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13 (100,0%)

Uppskatta hur många timmar per vecka som du under kursen har arbetat aktivt med dina
studier; schemalagd tid (föreläsning, seminarier, laborationer etc.) plus själv-/gruppstudier
(läsa, skriva, repetera, förbereda).
Uppskatta hur många timmar per vecka som du under kursen
har arbetat aktivt med dina studier; schemalagd tid (föreläsning,
seminarier, laborationer etc.) plus själv-/gruppstudier (läsa,
skriva, repetera, förbereda).
0-10
11-20
21-30
31-40
41 eller mer
Summa

Antal
svar
3
(23,1%)
6
(46,2%)
4
(30,8%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13
(100,0%)

Ange hur väl påståendena stämmer överens med din uppfattning.
Kursplanen var tydlig och efterföljdes avseende mål och innehåll (lnu.se/student/kursplaner).
Kursplanen var tydlig och efterföljdes avseende mål och
innehåll (lnu.se/student/kursplaner).
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal
svar
11
(84,6%)
2
(15,4%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13
(100,0%)

Kurslitteraturen och annat material var relevant.
Kurslitteraturen och annat material var relevant.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal svar
12 (92,3%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13 (100,0%)

Betygskriterierna var tydliga och efterföljdes.
Betygskriterierna var tydliga och efterföljdes.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal svar
9 (69,2%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
3 (23,1%)
13 (100,0%)

Jag lärde mig annat än vad jag förväntade mig.
Jag lärde mig annat än vad jag förväntade mig.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal svar
3 (23,1%)
2 (15,4%)
3 (23,1%)
4 (30,8%)
1 (7,7%)
13 (100,0%)

Ge synpunkter och gärna också förslag på förbättringar.
- Kanske kan kurslitteraturen uppdateras till en som använder senaste C++ standarden?
- Ganska lite innehåll om algoritmer
Jag fick mer utav kursen (en djupare förståelse) än vad jag förväntade mig. En bra sak med själva upplägget är att det erbjuder olika nivåer av ambition hos de
studerande. Eleverna hade mera valmöjligheter i hur han/hon skulle staka sin väg igenom kursmaterial och inlämningsuppgifter, jättebra!!
Jag hade gärna sett mer inspelade föreläsningar där det visas i praktiken hur kodningen ser ut och går till. Det fann i några steg men inte i alla.

Ange hur väl påståendena stämmer överens med din uppfattning.
Lärare/handledare har skapat en aktiv och engagerande lärandesituation.
Lärare/handledare har skapat en aktiv och engagerande
lärandesituation.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal svar
11
(84,6%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (7,7%)
13
(100,0%)

Jag och de andra studenterna har kunnat påverka kursen och varit aktiva och engagerade.
Jag och de andra studenterna har kunnat påverka kursen och
varit aktiva och engagerade.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal
svar
1 (7,7%)
3
(23,1%)
4
(30,8%)
2
(15,4%)
3
(23,1%)
13
(100,0%)

Jag tror att jag kommer ha stor nytta av mina lärdomar från kursen i framtiden.
Jag tror att jag kommer ha stor nytta av mina lärdomar från
kursen i framtiden.
Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd
Tar helt avstånd
Vet ej
Summa

Antal
svar
12
(92,3%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13
(100,0%)

Ge synpunkter och gärna också förslag på förbättringar.
- Känner inte att jag haft så mycket kontakt med klasskamrater. Man skulle kanske t.ex. kunna använda forumet till vissa uppgifter eller ha grupparbeten.
Jag tycker att kursens lärare har varit väldigt engagerad. Saker och ting förklaras på ett bra och utförligt sätt. Man får även förslag på alternativa lösningar och
förbättringar.
Läraren är mycket snäll och skrev många tipsar för att mina koder blir bättre i framtiden.

Hur värdesätter du de olika kursmomenten?
Eget arbete med kursens instuderingsfrågor och självstudiematerial
Eget arbete med kursens instuderingsfrågor och
självstudiematerial
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåliga
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
7 (53,8%)
6 (46,2%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13
(100,0%)

Praktiska tillämpningar / examinerande laborationer
Praktiska tillämpningar / examinerande laborationer
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåliga
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
10 (76,9%)
2 (15,4%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (7,7%)
13 (100,0%)

Distanshandledning online via Adobe Connect Pro
Distanshandledning online via Adobe Connect Pro
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåliga
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
7 (53,8%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
6 (46,2%)
13 (100,0%)

Löpande teoretisk examination / stegtester
Löpande teoretisk examination / stegtester
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåliga
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
3 (23,1%)
9 (69,2%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13 (100,0%)

Ge synpunkter och gärna också förslag på förbättringar.
- De praktiska tillämpningarna var roliga. Bra att man kunde välja vilka uppgifter man ville göra och att de hade olika "svårighetsgrad".
Det finns en del frågor i stegtesterna i senare delar som är otydliga, som kan tolkas olika, och några stavfel. Stegtestverktyget är klumpigt. Fönstret som
öppnas täcker hela skärmen, men missar att windows har en verktygsrad längst ner, så man får scrolla upp och ner för att kunna läsa frågan och svara på den.
Ett annat problem är att man inte kan ändra storrleken på fonten; den fungerar kanske på 1200x1080, men inte med 2560x1440.
Den sista stegtesten var nästan samma dag som vårterminen börjar. Jag var lite orolig för att jag kanske bör göra omprov under vårterminen. Om det finns
möjlighet är det kanske bättre att ha den sista stegtesten en vecka innan terminsavslutningsdag, tror jag.

Är det något mer du vill beskriva? Vad upplevde du som extra positivt i kursen? Har du
några förbättringsförslag? Berätta fritt vad du tycker!
Är det något mer du vill beskriva? Vad upplevde du som extra positivt i kursen? Har du några förbättringsförslag? Berätta fritt vad du tycker!
Överlag tyckte jag mycket bra om kursen. Den var lärorik och lagom utmanande, även för mig som redan har lite erfarenhet av programmering.
En av dom bästa distanskurser jag någonsin läst. Jag ser fram emot att läsa hos er igen.
Handledarens engegemang har varit fantastiskt. Hon har skrivit mycket utförliga återkopplingar på inlämningsuppgifterna, och haft handledningstillfällen där
vi tillsammans kunnat gå igenom koden. Jag har aldrig tidigare varit med om detta, handledning sker oftast via mail eller ibland via forum.
En extra positiv sak är att man kan fråga läraren via Adobe Connect.
Ett förslag är att man kan börja göra stegtest när som helst. Man kan göra, till exempel stegtest 3 under den första veckan.

Ange hur viktiga följande punkter har varit i den kurs som du har läst
Kursen har stimulerat till kreativitet och kritiskt tänkande.
Kursen har stimulerat till kreativitet och kritiskt tänkande.
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
7 (53,8%)
2 (15,4%)
3 (23,1%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
13 (100,0%)

Kursen har haft högt ställda kunskapsmål.
Kursen har haft högt ställda kunskapsmål.
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
7 (53,8%)
5 (38,5%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13 (100,0%)

Kursen har kännetecknats av god pedagogisk kvalitet.
Kursen har kännetecknats av god pedagogisk kvalitet.
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
12 (92,3%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13 (100,0%)

Kursplanen var tydlig och efterföljdes avseende mål och innehåll.
Kursplanen var tydlig och efterföljdes avseende mål och
innehåll.
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
7 (53,8%)
5 (38,5%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13
(100,0%)

Kurslitteraturen och annat material var relevant.
Kurslitteraturen och annat material var relevant.
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
10 (83,3%)
2 (16,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
12 (100,0%)

Betygskriterierna var tydliga och efterföljdes.
Betygskriterierna var tydliga och efterföljdes.
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
9 (69,2%)
4 (30,8%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13 (100,0%)

Jag lärde mig annat än vad jag förväntade mig.
Jag lärde mig annat än vad jag förväntade mig.
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
1 (7,7%)
7 (53,8%)
3 (23,1%)
2 (15,4%)
0 (0,0%)
13 (100,0%)

Lärare/handledare har skapat en aktiv och engagerande lärandesituation
Lärare/handledare har skapat en aktiv och engagerande
lärandesituation
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
9 (69,2%)
3 (23,1%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13
(100,0%)

Jag och de andra studenterna har kunnat påverka kursen och varit aktiva och engagerade.
Jag och de andra studenterna har kunnat påverka kursen och
varit aktiva och engagerade.
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal
svar
2
(15,4%)
3
(23,1%)
7
(53,8%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)
13
(100,0%)

Jag kommer att ha stor nytta av mina lärdomar från kursen i framtiden.
Jag kommer att ha stor nytta av mina lärdomar från kursen i
framtiden.
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte alls viktigt
Ej deltagit/Vet ej
Summa

Antal svar
10
(76,9%)
3 (23,1%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13
(100,0%)

Synpunkter / förslag?
Eftersom jag studerar till interaktionsdesigner så kommer jag endast att använda mina kunskaper flyktigt i min kommunikation med andra involverade i ett
designprojekt. Därför är den punkten satt som ganska viktig istället för mycket viktig.

