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Närvarande: Sofia Berge, Jody Foo  

§ 1 SAMMANFATTNING 
Svarsfrekvens  45% (13/29) 

Sammanfattningsbetyg 4,46 

Timmar per vecka 20 

Kommentarer:  

Lågt deltagande från studenterna. Men den kritik som getts under utvärderingarna har varit 
mycket bra.  

§ 2 FAKULTETENS FRÅGOR 
Kursen har fått mycket bra kritik från studenterna.  

§ 3 KURSLITTERATUR 
Litteraturen har fått bra kritik av studenterna, även om litteraturen som länkats på 
kurshemsidan inte alltid har använts av studenterna så ansågs det positivt att det fanns förslag 
där.  

 § 4 LEKTIONER 
Lektionerna var mycket uppskattade av studenterna.  

 § 5 LABORATIONER 
Laborationerna höll en jämn svårighetsgrad. Laboration 3 var något svårare än övriga labbar, 
detta beror på att detta är den laboration som innehåller mest färdig kod vilket innebär att 
studenterna måste sätta sig in i redan färdig kod vilket är nytt för de flesta studenterna. I 
729G04 kommer moment som innebär att studenterna lär sig att använda sig av ramverk vilket 
leder till att det inte blir helt nytt.  
 
Labbassistenterna fick mycket bra kritik från studenterna och var till mycket hjälp under 
laborationerna.  
 
Positivt att laborationstillfällen låg direkt efter lektionerna, detta innebar att studenterna fick 
möjlighet att tillämpa de kunskaper som inhämtats under lektionen praktiskt.  
 
En elektronisk labb-kö kommer eventuellt att användas i framtiden för att få en bättre överblick 
över vems tur det är att få hjälp och hålla koll på fördelningen av tid mellan de olika labbparen.  

 § 6 EXAMINATION  
Examinationsmomentet ansågs som passande för kursen av studenterna. Projekten kommer att 
ses över men att få en liten variation på svårighetsgrad är svårt att undkomma då projekten skall 
redovisa det som gåtts igenom under kursen.  
 
För att försäkra att examinationen är individuell så kommer större vikt att läggas vid 
studenternas presentation av laborationerna. Den kommer att göras mer officiellt än vad den 
gjorts tidigare under kursen.  



§ 7 ÖVRIGT 

§ 7.1 Kursinformation  
Studenterna ansåg att informationen om kursen har gått fram bra. 
 

 
 
Skriven av Sofia Berge  
Kursutvärderingsansvarig på KogVet-sektionen 9/3-2016 


