Enkätresultat
Enkät
Aktivitet
Status
Datum
Grupp
Besvarad av

TIG058 - kursvärdering VT 2018
TIG058 V18 Programmeringsteknik och databaser
stängd
2018-04-12 16:31
Deltagare
38(108) (35%)

Kunskap och förståelse - Förklara programmeringens grunder och Javas syntax
Hur väl har du nått detta läromål?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

0%
0

0%
0

Medelvärde (för siffer-svar): 3,97
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
18,4%
65,8%
7
25

5 Mycket väl
15,8%
6

Kunskap och förståelse - redogöra för hur färdiga metoder i programbibliotek kan användas
Hur väl har du nått detta läromål?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

2,6%
1

5,3%
2

Medelvärde (för siffer-svar): 3,79
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
18,4%
57,9%
7
22

5 Mycket väl
15,8%
6

Kunskap och förståelse - beskriva hur utsökningar i SQL kan göras från i ett Javaprogram
Hur väl har du nått detta läromål?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

2,6%
1

7,9%
3

Medelvärde (för siffer-svar): 3,95
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
10,5%
50%
4
19

5 Mycket väl
28,9%
11

Färdigheter och förmåga - konstruera objektorienterade program
Hur väl har du nått detta läromål?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

2,6%
1

10,5%
4

Medelvärde (för siffer-svar): 3,55
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
26,3%
50%
10
19

5 Mycket väl
10,5%
4

Färdigheter och förmåga - tillämpa enkla grafiska gränssnitt
Hur väl har du nått detta lärmål?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

0%
0

10,5%
4

Medelvärde (för siffer-svar): 3,74
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
18,4%
57,9%
7
22

5 Mycket väl
13,2%
5

Färdigheter och förmåga - använda en relationsdatabas
Hur väl har du nått detta lärmål?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

0%
0

2,6%
1

Medelvärde (för siffer-svar): 4,5
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
2,6%
36,8%
1
14

5 Mycket väl
57,9%
22

Värderingsförmåga och förhållningssätt - värdera olika realiseringar av enkla algoritmer
Hur väl har du nått detta lärmål?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

7,9%
3

10,5%
4

Medelvärde (för siffer-svar): 3,26
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
36,8%
36,8%
14
14

5 Mycket väl
7,9%
3

Färdigheter och förmåga - tillämpa enklare utsökningar med SQL i ett Javaprogram
Hur väl har du nått detta lärmål?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

2,7%
1

8,1%
3

Medelvärde (för siffer-svar): 3,95
37 av 108 har svarat (34%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
16,2%
37,8%
6
14

5 Mycket väl
35,1%
13

Hur många workshopar gick du på?

Alternativ
Fördelning
Antal

0-20%
2,6%
1

21-40%
10,5%
4

41-60%
23,7%
9

61-80%
21,1%
8

81-100%
42,1%
16

21-40%
2,6%
1

41-60%
13,2%
5

61-80%
31,6%
12

81-100%
52,6%
20

Medelvärde (för siffer-svar): 58,87
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

Hur många lektioner gick du på?

Alternativ
Fördelning
Antal

0-20%
0%
0

Medelvärde (för siffer-svar): 67,84
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

Hur många övningar gjorde du i databasdelen?

Alternativ
Fördelning
Antal

0-20%
2,6%
1

Medelvärde (för siffer-svar): 75,18
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

21-40%
0%
0

41-60%
2,6%
1

61-80%
13,2%
5

81-100%
81,6%
31

Kursen hade en laboration i tre delar. Vad tyckte du om uppgiften?
Fritextsvar:
Rolig! Dock kändes det som om det var lite för mycket kod som man inte var inblandad i själv, alltså som ni hade gjort och som vi
fick sätta oss in i (Det kanske ni gjorde med flit för det är så det kommer se ut i verkligheten? :P). Jag gjorde ju misstaget att göra
rapporten efter jag hade löst uppgiften. Om man hade gjort den tidigare så hade man säkert fått en bättre inblick i koden .
Den var kul! Lite klurig. Lite svårt att veta om man verkligen gjorde något själv i och med grupparbete. Oftast var det en person
som gjorde och resterande härmade - på gott och ont! själv lär jag mig på det viset, så det var positivt.
Mycket bra. Det var inte speciellt mycket kod att skriva, vilket hade varit svårare men också lite roligare tror jag. Det var svårt att
förstå vad man skulle skriva men när man väl gjorde det var det lätt. Annars mycket bra uppgift.
Jag tyckte att det var ett mycket bra upplägg
Laborationerna gav en viktigt insikt till hur ett program skulle kunna vara uppbyggt vilket var något som jag gillade.
Svårighetsgraden på laborationerna kändes ett steg högre än resten av kursen vilket gjorde att jag fick större problem inom det.
Men det fanns mycket tillgänglig hjälp så det var inga problem.
Slutsats är att det var en bra tillägg till kursen om det fanns mycket hjälp till den, vilket det var i denna kurs.
Jag tyckte att den var för lätt, samtidigt så var det skönt för att man fick mer tid åt övningar och extragrejer. Min grupp var inte
heller så engagerad och för det mesta så kändes det som att jag försökte komma på lösningar och de mest satt där. För sista
delen sågs vi inte ens. Det känns tråkigt att vi alla bli bedömda på samma sätt, och det är väl nackdelen med uppgiften, att ni inte
kommer kunna veta vem som egentligen gjort vad och hur mycket de enskilda gruppmedlemmarna kan.
Annars tyckte jag att det var en väldigt ambitiös uppgift från er sida och att det var väldigt intressant att få lära sig att sätta sig in i
någon annans kod, jag lärde mig jättemycket av det. Även labrapporterna där vi behövde beskriva hur systemet funkar var väldigt
bra för inlärningen och för att man skulle se vad man inte fattar.
Mycket lärorik. Jag lärde mig mer där än att läsa på inför tentan.
Laborationens delar verkade vara både enkla och svåra samtidigt. Wiki sidan vad rörigt. Hade gärna velat ha information som kan
vara lättare att söka upp den igen, bara för att nu var jag säker på att jag kan det och nästa dagen kändes som jag glömde allt.
Men det var svårt att gå tillbaka i texten och videorna.
Jättebra för att få en helhetsbild av hur det kan gå till väga att skapa en applikation.
Bra överlag! Hade varit intressant att vara med mer i kodandes och känna att man skapat ännu mer själv. Det tror jag även skulle
skapa större intresse för själva programmet.
Bra laborationer, men skulle föredragit lite mer kod. Då det var väldigt förlåtande för personer med mindre kunskap i kod, och
eftersom det var lite kod så var det också svårt för övriga medlemmar i gruppen att förklara processen. (Kändes som det blev
copy paste)
Uppgifterna var mycket bra för att få förståelse för hur system kan fungera/prata med andra delsystem.
Bra
Jag tyckte att laborationerna var väldigt bra! Jag tyckte att de var väldigt lärorika och gjorde det lättare att plugga JDBC-delen på
tentan.
Kul uppgift! Bra att man fick fokusera på tre olika delar i taget för att sedan koppla samman dessa. Personligen tycker jag att
laborationen var ganska svår trots föreläsningar och workshops. Samtidigt är det en fortsättningskurs på TIG015 så det är absolut
förståeligt att kraven på oss studenter är högre i denna kurs!
Jag tyckte att tanken med var väldigt bra och första labben var väldigt givande, men när man sedan inte fick sin labb rättad innan
den andra labben skulle skickas in och även att man fick samma respons som majoriteten av klassen så kändes det lite som att
det spelade inte så stor roll vad man skrev eller förstod för så länge koden var rätt så fick man godkänt vad man än skrivit i
rapporten. Så jag hade önskat mer fokus på labbarna, kanske att varje grupp skrivit en rapport istället för en var? Eftersom alla

skrev var sin rapport kändes grupperna rätt meningslösa eftersom vi inte var "tvugna" att göra något ihop ändå.
Kort och koncist tyckte jag att man hade kunnat lägga mer tid på detta momentet då kursen kändes ganska "slapp".
Väldigt stor vilket gjorde den svår att överblicka. Eftersom vi fick mycket färdig kod att jobba med tyckte jag inte riktigt att man
lärde sig det man skulle trots att man gick på lektioner, tittade på videos och gjorde tillhörande övningar.
Det var ett roligt upplägg! Jag lärde mig en del om både java och SQL medans jag höll på. Den var kanske lite väl enkel men det
har nog lika mycket att göra med min egna lathet att göra.
Jag tycker uppgiften var skoj. Det var intressant att sitta tillsammans i grupp och skriva kod och försöka förstå alla de olika delarna
som hör ihop. Sen tyckte jag konceptet att hela tiden bygga vidare på nästa steg Lab1, lab2, lab 3 och tillslut få en färdig produkt
efter att alla tre stegen var gjorda. I överlag tycker jag de tre labbarna var bra!
Lärorik och bra, kul att få jobba i grupp och känna på kod som liknar verkligheten till viss del
Uppgiften var bra och det var bra att få koda i grupp. Hade uppskattat ännu fler steg i uppgifterna och mer beroende av
samarbete, nu var det i princip så att man kunde göra allt individuellt och gruppen var mer som en studiegrupp.
Jag ansåg att laborationen var väldigt lärorik. Jag har endast en invändning, Uppgiften blev svårare att utföra då ni delade in
grupper. Absolut för att man sällan får välja sina arbetsgrupper i arbetsvärlden men det var min uppfattning att ambitionsnivå samt
hur mycket tid man vill/behöver lägga skiljde sig mycket.
Uppgiften var bra för att lära sig att läsa kod, men väldigt dålig för att lära sig att skriva kod. Ett enklare projekt med med kod
skriven av studenterna hade varit mer lärorikt.
Jag tyckte uppgiften var väldigt lärorik. Man fick ta tid att läsa kod och söka upp vad klasser och metoder innehöll.
Challange borde varit obligatorisk.
Den var rolig men för mig som programmerat innan och jobbat med ett gui innan tyckte jag lab 1 och 2 var väldigt lätta.Och gick
väldigt snabbt för mig att förstå vad jag skulle göra. I lab 3 var det lite mer nytt men ändå rätt enkel del uppgift oxå. Eftersom det
nästan bara var att hämta kod från example filen. Men tycker den gav mycket och var roligt att jobba med en uppgift som man
kunde förstå i vardagen. Alltså systembolaget. Roligt att få lära sig hur man koppla ihop olika klasser och paket och det som var
nytt var ju att koda med en databas allstå skriva sql statements. Tycker att vi borde fått jobba lite mer med just databas och java
kod eftersom det är vad kursen handlar om. Tycker att vi fick lite för mycket hjälp med den biten!
Men overall tycker jag om uppgiften men att den kanske var lite för lätt med tanke på den tiden vi fick att jobba med den.
Jag tycker att labbarna var lite väl små för att vara ett grupparbete. Hade gärna sett att vi fick skriva mycket mer kod, men jag
förstår att det är svårt när kunskapen och viljan att lära sig kraftigt varierar mellan eleverna.
Jag tyckte den var mycket bra. Både rolig och lärorik. I början förstod man inte all kod men när vi var klara med sista labben
förstod jag allt och kände att jag hade lärt mig mycket.
Det var en kul uppgift. Mycket bra att vi blev indelade i grupper och fick"okända" ansikten att jobba med. Även upplägget med en
tilldelad handledare man kunde ventilera med var mycket bra!
Svår, då jag måste förstå alla delar för att kunna förstå den ”lilla” delen vi skulle göra.
Blev inte mycket av ett grupparbete då alla jobbade var för sig. Hade önskat mer lagarbete då jag hade önskat mer diskussion om
vad man gjorde och ett mer lösningsfokuserat teamarbete.
konceptet och upplägg är bra men jag tror dock att det behövs mer tryck på systemdefinitionen och om det ska vara givande inför
tentamen så kan det vara en fördel att ha deadline för inlämningen innan tentan. ger ett behov att skriva om de relevanta
systemstrukturen och den tekniska aspekten som JDBC då det kommer på tentamen.
att lägga upp en bättre struktur för hur kopplingen mellan gui, servlet, webb och användare kan förenklas då det kändes rörigt. jag
fick höra att flera som kände sig förvirrade över det informella. (kan dock inte veta om de läste er wiki eller ej men men).
ur mitt perspektiv blev jag omotiverad att utföra en bra funktionell rapport då jag inte har ett behov bakom att göra en väl
beskriven om den inte ska betygsättas. detta är enbart min egna åsikt då jag kan förklara den systematiska delen men såg inget

behov att anteckna den för att få ett godkänt. skulle vilja se det som ett obligatoriskt moment med en betygsättning med U eller G
för att sätta mer press och tryck på labbrapporterna. det ger en mer seriösare blick och formar en bättre respons från oss
studenter, iallafall från mig.
4/5
En väldigt bra uppgift. Hade dock inte behövt vara ett grupparbete
Tyckte det var jätte bra med laborationer! Ni hade bra genomgångar(workshops) som var tills stor hjälp när man genomförde
labbarna. Det var även väldigt lärorikt att skriva en rapport efter varje labb då fick man verkligen tänka igenom och försöka förstå
sig på koden själv. Även bra att ni hade handledarna som har varit super duktiga på att förklara de olika stegen så man har aldrig
känt sig fast.
Det som jag även tyckte var bra var att det kändes som jag fick mer självförtroende av att klara labbarna och se sina
framsteg(labb för labb) och hur mycket man förstår(efter att ha skrivit rapporterna). Tyckte det var jätte bra upplägg.
Däremot hade jag nog önskat mindre grupper typ MAX 3 personer eller mindre(2) men inte ensam.
33 av 108 har svarat (30%)

Inlämningsuppgiften (i tre delar).
Vad tyckte du om upplägget - hur bra hjälpte videorna dig att lösa uppgiften?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

5,3%
2

2,6%
1

Medelvärde (för siffer-svar): 3,82
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
23,7%
42,1%
9
16

5 Mycket väl
26,3%
10

Inlämningsuppgifterna.
Vad tyckte du om upplägget - hur bra hjälpte workshoparna dig att lösa uppgiften?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

2,6%
1

7,9%
3

Medelvärde (för siffer-svar): 3,76
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
23,7%
42,1%
9
16

5 Mycket väl
23,7%
9

Inlämningsuppgifterna.
Vad tyckte du om upplägget - hur väl hjälpte handledarna dig att lösa uppgiften?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

2,7%
1

5,4%
2

Medelvärde (för siffer-svar): 4,14
37 av 108 har svarat (34%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
10,8%
37,8%
4
14

5 Mycket väl
43,2%
16

Databas-tentan - Hur var svårighetsgraden på tentan?

Alternativ
Fördelning
Antal

1 Inte alls
svår
2,6%
1

Medelvärde (för siffer-svar): 3
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

2
28,9%
11

3 Varken svår
4
eller lätt
36,8%
28,9%
14
11

5 Mycket svår
2,6%
1

Databas-tentan - Hur bra stämde frågorna överens med föreläsningar och kursmaterial (inklusive övningar)?

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

0%
0

5,3%
2

Medelvärde (för siffer-svar): 4,34
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
7,9%
34,2%
3
13

5 Mycket väl
52,6%
20

Ranka följande moment efter hur mycket de hjälpte dig att tillgodogöra dig kursen - överst är bäst, nederst är sämst
1

Antal
9
0
1
2
2
6
4
14

Fördelning
23,7%
0%
2,6%
5,3%
5,3%
15,8%
10,5%
36,8%

Alternativ
Föreläsningar i klassrum
Handledningspassen i klassrummet
Handledarna/mentorerna
Workshopar
Inlämningsuppgiften (i tre delar)
Föreläsningsfilmer
Wiki-materialet utom övningarna
Wiki-övningarna

Fördelning
10,5%
5,3%
10,5%
10,5%
0%
15,8%
23,7%
23,7%

Alternativ
Föreläsningar i klassrum
Handledningspassen i klassrummet
Handledarna/mentorerna
Workshopar
Inlämningsuppgiften (i tre delar)
Föreläsningsfilmer
Wiki-materialet utom övningarna
Wiki-övningarna

2

Antal
4
2
4
4
0
6
9
9

3

Antal
5
3
2
4
3
11
4
6

Fördelning
13,2%
7,9%
5,3%
10,5%
7,9%
28,9%
10,5%
15,8%

Alternativ
Föreläsningar i klassrum
Handledningspassen i klassrummet
Handledarna/mentorerna
Workshopar
Inlämningsuppgiften (i tre delar)
Föreläsningsfilmer
Wiki-materialet utom övningarna
Wiki-övningarna

Fördelning
15,8%
2,6%
7,9%
15,8%
26,3%
13,2%
10,5%
7,9%

Alternativ
Föreläsningar i klassrum
Handledningspassen i klassrummet
Handledarna/mentorerna
Workshopar
Inlämningsuppgiften (i tre delar)
Föreläsningsfilmer
Wiki-materialet utom övningarna
Wiki-övningarna

4

Antal
6
1
3
6
10
5
4
3
5

Antal
7
3
5
3
8
4
4
4

Fördelning
18,4%
7,9%
13,2%
7,9%
21,1%
10,5%
10,5%
10,5%

Alternativ
Föreläsningar i klassrum
Handledningspassen i klassrummet
Handledarna/mentorerna
Workshopar
Inlämningsuppgiften (i tre delar)
Föreläsningsfilmer
Wiki-materialet utom övningarna
Wiki-övningarna

Fördelning
5,3%
21,1%
15,8%
15,8%
15,8%
10,5%
15,8%
0%

Alternativ
Föreläsningar i klassrum
Handledningspassen i klassrummet
Handledarna/mentorerna
Workshopar
Inlämningsuppgiften (i tre delar)
Föreläsningsfilmer
Wiki-materialet utom övningarna
Wiki-övningarna

6

Antal
2
8
6
6
6
4
6
0
7

Antal
3
12
7
5
4
1
4
2

Fördelning
7,9%
31,6%
18,4%
13,2%
10,5%
2,6%
10,5%
5,3%

Alternativ
Föreläsningar i klassrum
Handledningspassen i klassrummet
Handledarna/mentorerna
Workshopar
Inlämningsuppgiften (i tre delar)
Föreläsningsfilmer
Wiki-materialet utom övningarna
Wiki-övningarna

Fördelning
5,3%
23,7%
26,3%
21,1%
13,2%
2,6%
7,9%
0%

Alternativ
Föreläsningar i klassrum
Handledningspassen i klassrummet
Handledarna/mentorerna
Workshopar
Inlämningsuppgiften (i tre delar)
Föreläsningsfilmer
Wiki-materialet utom övningarna
Wiki-övningarna

8

Antal
2
9
10
8
5
1
3
0

38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 8

Lärarna - Hur väl stämmer detta:
Det var ett klimat i klassrummet som gjorde att man vågade ställa frågor.

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

0%
0

5,3%
2

Medelvärde (för siffer-svar): 4,29
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
15,8%
23,7%
6
9

5 Mycket väl
55,3%
21

Lärarna - Hur väl stämmer detta:
Lärarna var kompetenta i ämnena programmeringsteknik och databaser

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

0%
0

0%
0

Medelvärde (för siffer-svar): 4,89
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
0%
10,5%
0
4

5 Mycket väl
89,5%
34

Hur väl stämmer detta:
Lärarna var villiga att hjälpa dig förstå kursens ämnen

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

0%
0

0%
0

Medelvärde (för siffer-svar): 4,89
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
0%
10,5%
0
4

5 Mycket väl
89,5%
34

Hur väl stämmer detta:
Lärarna var tillgängliga för frågor även utanför schemalagd tid

Alternativ

1 Inte alls

2 I viss mån

Fördelning
Antal

0%
0

0%
0

Medelvärde (för siffer-svar): 4,74
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

3 Varken bra
4 Väl
eller dåligt
7,9%
10,5%
3
4

5 Mycket väl
81,6%
31

Vad rekommenderar du lärarna att ändra till nästa år (om de får hålla kursen igen)?
Fritextsvar:
En gång när vi träffade vår handledare så frågade vi om ett av stegen av labben. Vi fick svaret direkt, så jag tänkte att ni kanske
kunde tipsa handledarna till nästa år att försöka ställa lite ledande frågor eller liknande så man inte får svaret direkt. (Det kanske
ni gjorde och det här bara var en engångssak, men tänkte det var nice att nämna).
Jag anser att tenta i den här och även TIG015 kursen var lite väl lätta. Det i TIG015 var nästan identisk med exempeltentan, så
det hade troligtvis räckt att kolla plugga in den. När det gäller den här tentan, så kändes det som en hel del frågor besvarade i
uppgiften efter. (t.ex "Skriv ett insert-statement" och sedan var nästa uppgift "Varför funkar det här Insert statmentet?", vilket
gjorde att man bara kunde skriva av det från uppgiften efter) Eller där ni frågade vad DBMS stog för och skrev senare något i stil
med"Hur används en DataBase (Management System). Även exemplet med preparestatmentet var ganska generöst :P
Nu vet ju inte jag riktigt hur det funkar på högskolan. Men man kanske inte räknar med att folk är här bara för att klara tentan och
pluggar dagen innan, eftersom alla är här friviliigt och för att lära sig.
Skulle kanske svårighetsgradera workshoparna? Basics och fördjupningar. Tyckte den med knappen t.ex. var super och lärorik
medans andra är mer förvirrande. Men det är ett bra sätt att lära sig på. Vet att flera studenter vill ha mer avancerat, men svårt att
hänga med om man inte är hobby-hacker;)
Svårare tenta. Den följde exempeltentan nästan exakt. Kan vara svårt att göra en bra eller svår tenta men den kändes lite väl lätt.
Iallfall om man hade gjort allt som fanns på wikin.
några fler java lektioner. Förklara lite bättre kring upplägget på wikin
Utveckla workshoparna, konceptet var rätt bra men på grund av upplägget kändes det att workshopen inte gick framåt och istället
var det mycket väntanden.
Att bli lite hårdare med att alla måste försöka göra WS-övningarna själva hemma först och meddela er vilka fel som uppstod.
Kändes ofta som att folk förväntade sig att ni skulle fixa allt hela tiden och inte tog så mycket eget ansvar (mig inkluderat) för att
workshopparna skulle gå smidigt.
Bemöta alla frågor som studenterna ställer på ett mjukare och mer uppmuntrande sätt.
Att ha en tydligare koppling mellan labbarna och tentan. Nu kändes det inte som att inlämningen hjälpte mig med svaren på
tentan.
Organisera informationen i flera delar istället för en hel text. Till exempel: Fakta. Förklaringar. Repetition. På så sätt kan man
lättare komma tillbaka till texten när man behöver bara en bit information.
Workshopar blir svåra att få bra flyt i, kanske krav på förberedelser för att tiden ska kunna utnyttjas.
Höjer tempot på vad vi studenter förväntas prestera. P.g.a. lågt tempo så kunde man fokusera på annat (och då släppa fokus från
programmeringen), jag hade lärt mig mer om jag blev pushad att göra de mer avancerade uppgifterna som var frivilliga. En
möjlighet hade även varit att ha inviduella veckouppgifter liknande TIG015.
Utökade labrationer, inte i svårighetsgrad eller att det ska vara mer avancerat. Däremot mer grundläggande och mer kod från
grunden.
Bestämda tider då mentorer är tillgängliga.
Kanske att några av de extra uppgifterna skulle ha varit obligatoriska, (mer programmering). Vi blev klara med labben ganska
tidigt vilket gjorde att workshopen blev lite inaktuella mot slutet tyvärr.
Om ni måste ändra något så vore det önskvärt att workshoparna gick i lite högre tempo, t.ex. att man ställer högre krav på att
studenter ska ha förberett sig innan workshoparna för att de ska flyta på bättre. Blev väldigt mycket dödtid på vissa.
Min uppfattning om workshops var att man hade en tanke när man skulle gå dit och känna att man fick ut något av det men att när
man väl kom dit så kändes det som att fokus ibland låg på fel saker.
Jag tycker att wikin har varit ganska rörig att hitta i. Ibland låg det länkar på ställen som man lätt missade med övningar bland
annat.

Om ni vill att fler studenter besöker föreläsningarna/workshops kanske man inte helt kan frångå java element i tentan, speciellt när
inlämningsuppgiften kunde lösas så snabbt. Man måste vara medveten om att vissa studenter är nöjda med att ha utfört uppgiften
utan att tillgodogjort sig så mycket kunskap, kunskap som dessutom inte ska redovisas vid något tillfälle.
Man kanske kan ha en individuell uppgift för att säkerställa förståelse på individnivå och en lite klurigare för gruppen.
Kanske inte ha en tenta alls.
Bättre uppföljning på labbarna, det blev mest att man skrev av eller gissade när man märkte att det inte var så viktigt vad
rapporten innehöll.
Vad hände med redovisningarna till exempel?
Göra rapporten för laborationerna gemensam för hela gruppen som en del av inlämningen istället för att låta alla skriva
individuella rapporter/dagböcker då det tar bort fokus från själva laborationen och dess innehåll. Tycker även att de ska försöka
hålla sig till kunskapskraven och hålla undervisningen och dess innehåll inom dessa då det lätt blir alldeles för mycket information
att bearbeta.
Jag hade gärna sett en samlad sida på wikin för alla övningar, ett länkbibliotek om man vill. Kanske att det dök upp under kursen?
Jag känner mig snabbt vilsen på wikin.
Eftersom att några i klassen tyckte att det var för många "lediga dagar" mellan föreläsningarna och tyckte att man var för mycket
"ledig," vilket jag INTE jag tycker MEN. Ett alternativ då så skulle kunna vara att lägga en Databasföreläsningen på måndagen och
sedan den andra på fredagen. Så att man dels hinner gå igenom det som varit på måndagen och sedan kolla igenom filmer,
läsning och övningar inför fredagen. Iallafall de första veckorna tills vi gått igenom alla Databasföreläsningarna. Sedan kan man
rulla på Mån-ons som det har varit.
Men överallt så tycker jag det varit bra schemalagt med workshops, java-delen, och databaser.
Schema uppläggningen, det blev många luckor i schemat, eventuellt att man försöker och dela upp föreläsningarna över en hel
vecka med en mellandag emellan
workshop är en god idé men för mycket tid behövdes lägga ner på att få enskilda personers kod att funka så hela gruppen fick
vänta. det hade varit bra med grundkrav innan workshoparna så att alla ligger på samma nivå när man börjar och kan hänga med
i samma takt. nu var det som att det gick i den långsammaste personens tempo. konsekvensen blev att tiden/orken inte räckte till
att gå igenom själva koden och uppgiften så genomförligt som jag hade velat.
gärna lite mer tydligt i koden vilka metoder och klasser som kommer ifrån java-api och vilka som är "hemmagjorda", i början är det
svårt att separera.
fler bilder och figurer, vissa saker tex relationer mellan klasser och systemdelar är lättare att förstå så..
kanske skippa tuggummit när ni pratar i mick i videorna..... :) det blir alldeles för mysigt när man lyssnar i hörlurar
Till nästa år skulle jag rekommendera att låta eleverna välja egna grupper om exempelvis 3-4 för att sedan utöka grupperna med
1-2 elever som inte lyckats/hunnit hitta någon grupp att arbeta med.
Kortare workshopar. kanske tre timmas istället för 5. Det blir väldigt långa dagar och svårt att hålla fokus annras. Dessutom
kanske avskräckande för vissa om de är väldigt långa.
Annat upplägg på gruppuppgiften. Skriva mer egen kod, så att det blir ett naturligt steg från Tig015. Bygga vidare på de kunskaper
som man fått i den kursen. Det blir inte ett lika avancerat system som detta, men jag tror att man skulle lära sig mer om hur man
kodar.
Minska innehållet på wikin. Jag kände mig stressad till att hinna med allt på wikin, det var därför jag inte gick på föreläsningar
ibland.
Försök att inte ha tentan och sista inlämningen så nära inpå, utan hade varit bättre att ha ett spann på 2-3 veckor för tentan eller
tvärt om.
Göra lite mer moment i labben, Behöver inte vara svårare men mer moment så man kan få klura lite mer, nu blev det att det blev
klurigt på en del så frågade man en lärare så fick man hjälp med den delen å sen va labben klar. Så lite mer steg så man kan få

göra mer.
I början av kursen borde det bra om föreläsningarna ligger varannan dag så tid finns att se filmerna och gå igenom materialet inför
föreläsningen. Det är en del filmer att titta på, speciellt i början av kursen. Lite större variation i innehållet för databaserna och
kanske några fler övningar från början om med lösningar på en annan sida. För att få oss lata studenter att tänka till lite.
Att vi får skriva lite mer kod i labbarna. Gärna delvis förklarat hur man ska göra men inte exakt. Jag tänker t.ex labb1, där
handlade de mer om förståelse än att skriva kod. Jag gillar båda.
Föreläsningarna i klassrummet kan bli lite svåra att hålla fokus på (tendens till att bli utsvävande). Hålla lite hårdare i den "röda
tråden" tror jag hade fungerat bättre för mig (individuellt så klart).
-utför labben i tidigare skede, så deadline för sista delen ska vara inne en vecka innan tentamen.
det kan bidrar till bättre studier för JDBC då det var i labb3 och är ett större område på tentan. det ska få studenter att börja förstå
begreppet för JDBC och kan komma med frågor under sista veckan till tentamen.
-gör labbrapporten obligatorisk och betygsätt med U-G, mer som ett motiv att utföra ett bättre arbete.
SQL processen och lärandet var bra, bra övningar på wikin.
vill man kan man göra flera vecko-övningar för att skapa ett behov att studera. (som sagt, kanske bara jag som behöver
motivation)
håll upp takten, städa lite i wikin
annars bra jobbat *slow-clap*
Wikisidorna är superbra, men hade uppskattat om det var lättare att navigera mellan schema, övningar, teori och filmer. Det blev
bättre under kursens gång. Kanske ha en länk i slutet med ”Övningsmaterial inför tenta”, då slipper man lägga tid på att hitta
tillbaka till alla relevanta övningar och teori. Även att ha fler ”gammal tentor” att kika på för att förstå vad som förväntas. Kände att
jag la extra studietid på att repetera allt för att vara förberedd till tentan, men att många delar inte nämndes under tentat och att
jag då lagt mindre del på vissa lättare delar som var inkluderade i tentan.
Ännu fler övningar och föreläsningar om JDBC.
Till nästkommande år rekommenderar jag dem att prata mer om JDBC då det är lite klurigare än SQLite. Hade även önskat fler
övningar att göra på JDBC och SQLite. Hade också önskat flera beskrivande filmer och JDBC med mer förklaringar på prepared
statement och hur det ska se ut.
Man hade även kunnat korta ned workshoparna då de var väldigt långa.
Mer kodning tillsammans är alltid uppskattat särkilt på JDBC
34 av 108 har svarat (31%)

Vad rekommenderar du lärarna att behålla till nästa år?
Fritextsvar:
Videorna och humorn :) Jag vet inte varför, men jag tyckte det var hur kul som helst när ni skämtade och typ satte på er facecam
helt plötsligt. Känns uppfriskande och jag gillar alltid när det inte känns så seriöst. Även wiki-sidan var ju det schysstaste jag varit
med om. Inte nog med att man slipper köpa in böcker, utan man får exakt de delarna man behöver lära sig levererade till en. Jag
fattar egentligen inte varför ni lägger ner så mycket tid på att skapa en sån sida, är vi värda så mycket? :P
Jag valde Systemvetenskap genom en slump. Jag blundade och bara tryckte på något random och tänkte typ hoppa av efter jag
sett vad det var för något, då jag inte har någon aning om vad systemvetenskap ens är (har aldrig gjort någon programmering
eller liknande). Det slutade med att enda anledningen till att jag gick färdigt kursen och åkte 1 timma tåg varje dag från Uddevalla
till Göteborg var för att lyssna på föreläsningarna med Rickard och Henrik (Jag tyckte det var hur roligt som helst när jag tänkte att
Henrik såg ut som Carl-Einar Häckner (Great comedian btw) och när han helt plötsligt döpte olika filer/mappar till det). Och nu i
TIG059 så kändes det Refreshing att få föreläsningar som innehöll lite skämt och liknande istället för bara information.
Vad jag försöker säga är väll att ni verkligen lyckats med att underhålla mig och samtidigt lära mig lite om programmering (*host*
VG på båda tentorna *host*).
//Elias Albrektson
Ja men allt. Tillgängligheten är guld. Er pepp framförallt! Och videos!
Allt. Mycket lärorik kurs, lätt att lära sig allt med inspirerande lärare.
ALLT! ni gjorde ett strålande jobb! det finns inga lärare som jag stött på hittills på skolan som är lika engagerade och kompetenta
som ni! Bra jobbat!!!
Behåll och utveckla föreläsningsvideorna och Wiki uppgifterna. Dessa anser jag var till störst hjälp.
Sig själva! Blir så glad av att veta att det finns lärare som Henrik och Rikard som bryr sig så mycket, alltid vill svara på frågor
(även om man frågat samma sak flera gånger) och anstränger sig för att man ska lära sig så mycket som möjligt. Och gör det kul!
Tack!
Laborationen, dock kan tempot höjas och labben göras på kortare tid.
Behåll workshops och handledningstillfällen så att de som vill kan ta vara på det.
Videorna.
Egentligen allting
Det mesta :)
Upplägget var bra.
Allt!
Jag tycker att ni ska behålla den sköna stämningen ni har i klassrummet. Workshop-undervisningen var också väldigt bra och
bidrog till att man lättare förstod inlämningarna.
Alla filmer om databaser givetvis
Handledarna!!!!! <3
Behåll labbarna, men lägg upp det så att eleverna måste lägga mer tid på dem.

Behåll mentorerna, det hjälpte mig väldigt mycket!
Behåll workshopar och handledningstider.
Skärmputs-kiten!

Jag tycker att ni ska fortsätta ha liknade upplägg då Javan ligger mer i fokus i inlämningsuppgifterna och Databasdelen är mer
fokus på i Tentan. Det upplägget som var iår tycker jag var bra.
System.out.println("Trevlig påsk");
1) Wikin
2) Videofilmerna
3) Sin inställning och öppna karaktär
er sköna stil, hjälpsamhet och verklighetsförankring (och med det menar jag att ni är tydliga med vad som är viktigt i "den verkliga
världen" och vad som endast är viktigt inom akademin).
Mycket variation i kursmaterialet: videor, wiki, föreläsningar osv. Finns något för alla där.
Workshop samt torsdag och fredag handledningarna, dom ägde.
Handledarna och handledning med lärarna var bra.
Wikin är jättebra. Möjligen en tydligare "bok" för jdbc-delen. Var svårt att hitta nu.
Workshops var bra.
Alla moment. Jag tyckte kursens moment var väldigt viktiga allihop.
Handledningen
Tycker databas genomgången var jättebra. Kändes som det gjordes i "rätt" ordning för det var väldigt lätt att följa med och lära sig
något nytt. Fanns många och bra övningar som hjälpte en att förstå SQL.
Allt. Jag tycker kursen var super, upplägget gjorde att jag lätt kunde ta till mig kunskaper och faktiskt förstå.
Hela upplägget var bra! Detta har varit den roligaste och mest lärorika kursen på programmet än så länge.
Tycker wikin, videorna, upplägg med mentorer och möjligheten till att bara sparka upp dörren utanför lektionstid verkligen är
SUPER!! Detta har gjort för mig att föreläsningarna har blivit lite överflödiga, då det är mycket lättare att kunna kolla på filmerna
och spola tillbaka om man inte hänger med någon stans. Konceptet med wikin är för övrigt kanon!! Har verkligen hjälpt
supermycket. Labbarna tycker jag också skall vara kvar i samma eller snarlikt format. (svårt att välja vad som hjälpt mest på ranka
momenten mellan de fyra första).
Videorna och teori om databaser på webben, kanske belysa länkarna som man kan gå in på för att läsa mer teori (vilket är bra
men som man lätt glömmer). Förklara inför kursen ännu mer om hur upplägget kommer att vara. Tog ett tag innan jag greppade
vad labb, workshop osv innebar. Tyckte att databas-delen var relativit enkel och jag förstod hur det fungerade snabbt.
Föreläsnings-upplägget gjorde det lätt att lära sig den delen!
se övre stycke
Sig själva.
- Övningarna
- Föreläsningsfilmerna
- Labbarna(fast i mindre grupper)
- Handledningen
- Föreläsningarna
33 av 108 har svarat (30%)

Vad är ditt samlade betyg på kursen (1 är sämst och 5 är bäst)?

Alternativ
Fördelning
Antal

1
0%
0

Medelvärde (för siffer-svar): 4,26
38 av 108 har svarat (35%)
Max antal val: 1

2
0%
0

3
13,2%
5

4
47,4%
18

5
39,5%
15

