
 

 

 

 
Kursutvärderingsrapport 
 
Kursens namn 
Grundläggande programmering med C# 

Ladokkod 
NGC011 

Antal högskolepoäng 
7,5 hp 

Period (ex P1 2009) 
P3 2016 

Antal studenter 
121 

Sammanfattning av kursens 
examinationsresultat 

Antal Godkända 
 

Antal Väl godkända 
 

Sammanfattning av kursutvärdering 
från  

• studenter 
• lärarlag 

• professionsföreträdare 
 

Studenter: Endast 8 % av kursdeltagarna besvarade 
kursutvärderingsblanketten i PingPong. Detta är en något för låg 
svarsfrekvens för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser.  
 
Kursmålen var allt från ganska otydliga till mycket tydliga. 
Studenterna anser sig ha uppnått kursmålen i ganska stor utsträckning. 
Kursinnehållet överensstämmer i mycket stor utsträckning med det som 
angetts kursplanen. 
Undervisningsformerna överensstämmer i ganska stor till stor omfattning 
med det som angetts i kursplanen. 
Undervisningsformen har varit till mycket ganska stor hjälp för 
studenternas lärande. ”Alldeles för teoretiskt i början med föreläsningar 
av bara fakta.”, ”Workshoparna bör vara mer av karaktären skriva-själv 
uppgifter .” 
Kurslitteraturen har i ganska stor utsträckning varit till hjälp för lärandet.  
Utbildningshjälpmedlen har i mycket stor utsträckning varit till hjälp för 
lärandet. 
Lärare/föreläsare har i ganska stor till mycket stor utsträckning varit till 
hjälp för lärandet. ”Om man inte tidigare haft någon kontakt med 
programmering las ribban för högt”, ” 
Studenterna har engagerat sig i mycket stor omfattning i kursen. 
”Tentamen var överdrivet svår.”, ”Många sena kvällar”, ”Mycket 
föreläsningar, tappar fokus” 
Examinationsformerna överensstämmer i mycket stor utsträckning med 
kursens mål. ”Datortenta känns mer i tiden.” 
Arbetsbelastningen har i ganska liten utsträckning varit rimlig i 
förhållande till kurspoängen. 
Studenterna har varit närvarande i mycket stor omfattning. 
Kurslitteraturen har studenterna läst i ganska stor till stor omfattning. 
Övriga kommentarer: 

- ”I det stora hela har kursen varit rätt bra” 
- ”Toppen föreläsare” 
- ”Workshopar bra, men ett annat upplägg” 
- ”Skriva egna program på workshoparna” 
- ”Skriv program där man skulle följa flödes schema var kul, mer 

av detta ” 
- ”Missnöjd med tentamen” 

 
Lärare: Studenterna har i stor utsträckning närvarat vid föreläsningar, 
workshopar och handledningar. I stort har undervisningen fungerat bra. 
Det är en stor studentgrupp med varierande erfarenhet av 
programmering och detta speglas i uppfattningen av kursen. 
Vi anser att kursen i sina huvuddrag är bra. Innehållet är i högsta grad 
relevant och examineras på ett adekvat sätt. 
 

Eventuella förslag till förändringar 
avseende  

• lärandemål och resultat  

 
• Inga planerade förändringar. 

 
 



 

 

 

 
• innehåll  
• undervisningsformer  
• litteratur  
• examination  
• forskningsanknytning 
• professionsanknytning 
• studentinflyttande 

 
Övrigt  
Kursansvarig/lärarlags slutsatser och 
kommentarer inför kommande kurs 

 
 

Kursansvarig lärare Anna Palmquist 

 


