KURSRAPPORT
Bakgrundsinformation (Fylls i av studieadministratör):
Kursens LADOK kod:
Omfattning (hp):
DA354A
7,5
Kursens namn:
Introduktion till programmering
Kursansvarig lärare:
Anton Tibblin
Termin som kursen har genomförts:
Ht19
Ange om kursen är fristående kurs, programkurs eller uppdragsutbildning. Om kursen har
genomförts inom ett program ange programnamnet.
Antal registrerade:
54

Antal som deltagit i kursvärderingen
18

Studieadministrationens perspektiv (Fylls i av studieadministratör):
Studieadministrationens synpunkter:

Studentperspektiv (Fylls i av kursansvarig lärare):
Uppgiftslämnare: Anton Tibblin
Tidig dialog: Tidigare kursutvärderingar och åtgärder sedan dessa presenteras för studenterna i
början av kursen. Det lyftes även att återkoppling till lärare under kursen gång var väldigt
välkommen så att kursens kvalité ska kunna förbättras under kursens gång.
Formativ kursvärdering: Gjordes ad hoc under kursens gång.
Summativ kursvärdering: Genomfördes genom sunet i slutet/efter kursen.
Återkoppling till studenter: Ingen återkoppling till höstens studenter har inte getts än, det
kommer genom kursrapporten. Till kommande studenter kommer även kursrapporten att lyftas
fram i början av kursen.
Sammanfattning av studenternas individuella kursvärderingar: Studenterna lyfte fram att
kursens lärare, lärarassistenter, föreläsningar och laborationer var mycket bra, samt att det gavs
snabb återkoppling på inlämningsuppgifterna. Studenterna lyfte även fram att hoppet mellan
inlämningsuppgift 2 & 3 kändes stort och att skillnaden mellan strukturerad programmering och
objektorienterad programmering skulle kunna bli tydligare.

Lärarperspektiv (Fylls i av kursansvarig lärare):
Sammanfattning av lärarnas synpunkter/Resultat: Studenternas resultat i kursen var överlag
goda, en förbättring jämfört med tidigare kursomgångar när det kommer till antal studenter som
var godkända vid kursens slut. Kursutvärderingen gav kursen ett bra omdöme där allt från
lärandemoment till förväntningar, studentinflytande och återkoppling vilket jag som lärare håller
med om. Föreläsningar och laborationer tillsammans med snabb återkoppling på
inlämningsuppgifter lyftes fram som framgångsfaktorer. Den största kritiken mot kursen var en

snabb tempoökning vid inlämningsuppgift 3, vilken upplevdes som svårare och ett större hopp än
övriga inlämningsuppgifter.
Analys: Som kursansvarig tycker jag att kursen fungerade bra, vilket bekräftas av
kursutvärderingarna. Föreläsningarna och framförallt laborationerna förberedde studenterna väl
inför inlämningsuppgifterna och studenterna gjorde bra ifrån sig på dessa. Eftersom de delarna av
kursen fungerat bra kommer inga större förändringar att ske. Den största kritiken mot kursen var
att inlämningsuppgift 3 var för svår i relation till kursens progression. Detta kommer att ses över
till nästkommande version av kursen.
Åtgärdsplan: Inga större förändringar kommer att ske i kursen då både studenterna och
kursansvarig tyckeratt den fungera bra och studenternas resultat var goda. En förändring som
kommer ske är att vi kommer förändra inlämningsuppgift 3, så att studenterna får bättre
förutsättningar att genomföra den.

Publicering och arkivering
Studieadministratör ombesörjer att kursrapporten:
publiceras i anslutning till kursplanen på universitetets externa webbplats,
arkiveras enligt universitetets arkiveringsregler,
delges programansvarig,
sparas enligt institutionens ev. ytterligare önskemål.

