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Sammanfattning av tidigare år 
Ingen tidigare kursutvärdering har funnits att tillgå.  

Sammanfattning av utvärderingen 
Kursen har överlag fått ett bra betyg av studenterna (3.8 på en 5-gradid skala i 
den google enkät som skickades ut). De delar som fått sämre betyg är 
föreläsningarna, där man utöver de introduktionsföreläsnignar som hölls, gärna 
hade sett några föreläsnignar på olika relevanta koncept för kursen. 
Informationsspridningen har också fått en del kritik för att ibland inte vara 
tillräckligt tydlig, framförallt vad gäller krav för högre betygssteg, men även att 
kursmejl som skickats ut ibland svävat ut och blivit alltför långa utan att tillföra 
någon information.  

Utvärderingens genomförande 
Utvärderingen genomfördes genom utskick av ett google formulär via mail 
eftersom inga gemensamma kursmoment fanns. 

Återkoppling från föregående år 
Examinatorn använde delar av introduktionsföreläsningen till att berätta om 
vilka typer av projekt som studenter gjort under tidigare år och vilka olika 
plattformar och ramverk de använt. Här passade han också på att informera om 
vilka fallgropar tidigare studenter gått i vad gäller just val av plattformar och 
ramverk, samt vilka val som visats sig passa kursens syfte bättre än andra. Ingen 
direkt återkoppling till tidigare års utvärderingar gjordes dock. 

Utvärdering under kursens gång 
Någon halvitdsutvärdering har författaren veteligen inte genomförsts, då inga 
gemensamma kursmoment fanns. 

Stämde kursens innehåll med studiehandboken? 
Kursinnehållet stämde väl överens med studiehandboken. Ingan förändringar 
behöver göras här.  
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Föreläsningar 
Kursen innehöll endast introduktionsföreläsningar som hade för avsikt att 
förklara kursens syfte och vad som förväntades av studenterna. Kvaliteten var 
bra, men innehållet hade kunnat utökas till att innehålla fler exempel för att 
förtydliga vad som menades. De synpunkter som framkommit är att man gärna 
sett flera introduktionsföreläsninar med mer fokus på att förklara olika koncept 
som kan vara användbara inom kursen, t ex RESTful design, AJAX konceptet 
och kanske även gå djupare in på lite olika ramverk och jämföra dess för- och 
nackdelar.  

Lektioner 
Inga lektioner ingick i kursen. 

Laborationer 
Inga laborationer ingick i kursen. 

Projekt 
Projektet utgjorde 100% av kursen. Avsikten med projektet var att studenterna 
skulle få arbeta helt självständigt, varför inga planerade handledningstillfällen 
ingick. Däremot hade studenterna själva möjlighet att begära hjälp.  

Litteratur 
Inga synpunkter på kurslitteraturen har framkommit. 

Övriga kursmoment 
Som del i projektet hölls två seminarier. Ett projektseminarie då fokus låg på 
applikationens syfte och funktionalitet snarare än bakomliggande teknik. Syftet 
var att studenterna skulle få utbyta erfarenheter, idéer och lösningar på problem 
mellan olika projektgrupper. Det seminariet var ett bra inslag i kursen, men 
kunde ha legat tidigare under perioden då det nu kom väldigt nära inpå 
slutinlämning och väldigt lite tid gavs till att ta till vara på den nya kunskapen.  

Det andra seminariet var ett kodseminarie som mer fokuserade på koden och 
fungerade som ett individuellt examinationsmoment där var och en inom 
projektgruppen ombads presentera en intressant del av applikationen och 
beskriva mer ingående hur det fungerar och vad som händer när användaren 
interagerar med den valda delen. Den enda synpunkten som framkommit på 
detta seminarie är att det väldigt mycket liknar den screen cast som skulle lämnas 
in i samband med slutinlämningen och att seminariet därför kändes lite 
meningslöst. Dessutom upplevdes inte seminarieledaren ta tillräckligt med 
anteckningar för att kunna göra en rättvis bedömning av studenternas 
deltagande. Att seminariet är ett inviduellt examinationsmoment anses därför 
missvisande.  
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Examination 
Inga synpunkter har framkommit på den här delen av kursen.  

Återkoppling under kursen 
Kursen har haft ett väldigt fritt upplägg med begränsad kontakt mellan 
kursledningen och studenterna och direkt återkoppling under kursens gång har 
därför varit svårt. Studenter har dock haft möjlighet till feedback i samband med 
de olika seminarierna och det har även varit möjligt att boka tid för rådgivning 
om man så önskat. Inga synpunkter har framkommit om behov av ökad 
återkoppling, utan studenterna upplever att det nuvarande upplägget är bra. 

Studiemiljö 
Studenterna har i största utsträckning arbetat med projekten på sina privata 
laptops varför studiemiljö inte har varit relevant i kursen. Det fanns även 
schemalagda tider flertalet gånger i veckan då de studenter som önskade kunde 
ha tillgång till datasalar  

Lika villkor 
Ingen särbehandling har framkommit under kursutvärderingen. 

Arbetsbelastning i förhållande till poäng 
Kursens arbetsbelastning upplevs följa de poäng som erhålls. Det återknyter 
även till att kursen väl följer de ramar som beskrivs i studiehandboken. 

Kursens relevans i utbildningen 
Kursen bygger vidare på tidigare kurser inom programmering, främst kurser 
inom webbprogrammering. Kursen känns väldigt relevant för utbildningen och 
många studenter har varit positiva till kursens upplägg och fokus.   

Informationsspridning 
Informationsspridning är den del av kursen som fått sämst betyg av studenterna. 
Framförallt har tydligare krav för de högre betygsstegen efterfrågats. Även 
information rörande SSH nycklar för användning av IDA:s Gitlab, vilket är ett 
helt nytt system, ansågs riktigt dålig. Examinatorn har vid behov skickat 
förtydligande information via e-post till kursdeltagarna. Synpunkter på den här 
feedbacken har varit att den ofta var bra och förtydligade det som hade 
missuppfattats. Däremot ansågs informationen ofta sväva ut för mycket och ta 
upp saker om inte hörde till ämnet vilket ibland renderade i långa intet-sägande 
mejl. Många missuppfattningar hade också kunnat avhjälpas genom tydligare 
exempel snarare än att bara använda webbprogrammerings-termer som inte alla 
studenter var helt bekväma med vad de betydde. Exempelvis begreppet AJAX 
har varit ett återkommande bekymmersmoment för vissa studenter då de inte 
helt förstått hur det har fungerat. Ett exempel kan vara det kurskravet som fanns 
att klient och server bara fick skicka data sinsemellan. Här uppstod många 
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missförstånd som hade kunnat avhjälpas geonm att visa på ett par exempel på 
korrekt och felaktig server-klient-kommunikation.  

Studenternas övriga kommentarer 
Studenterna har i övrigt efterfrågat ett semiarium tidigare i projektets gång för att 
få feedback på de mål man satt upp för sin applikation och även jämföra med 
andras projekt och kanske få bra idéer för att utveckla sitt eget ytterligare. 

Examinatorns övriga kommentarer 
Inga kommentarer. 
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