
 

 

 

 
Kursutvärderingsrapport 
 
Kursens namn 
Grundläggande programmering med C# 

Ladokkod 
NGC011 

Antal högskolepoäng 
7,5 hp 

Period (ex P1 2009) 
P3 2017 

Antal studenter 
105 

Sammanfattning av kursens 
examinationsresultat 

Antal Godkända 
 

Antal Väl godkända 
 

Sammanfattning av kursutvärdering 
från  

• studenter 
• lärarlag 

• professionsföreträdare 
 

Studenter: Endast 7% av kursdeltagarna besvarade 
kursutvärderingsblanketten i PingPong. Detta är en något för låg 
svarsfrekvens för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser.  
 
Kursmålen var mycket tydliga och kursmålen har uppnåtts i mycket stor 
utsträckning. ”Bra att vid först föreläsningen berätta om tentamen, 
uppgiften och kursens mål 
Kursinnehållet överensstämmer i mycket stor utsträckning med det som 
angetts kursplanen. 
Undervisningsformerna överensstämmer i mycket stor omfattning med 
det som angetts i kursplanen. 
Undervisningsformen har varit till mycket stor hjälp för studenternas 
lärande. 
Kurslitteraturen har i mycket stor utsträckning varit till hjälp för lärandet.  
Utbildningshjälpmedlen har i mycket stor utsträckning varit till hjälp för 
lärandet. 
Lärare/föreläsare har i mycket stor utsträckning varit till hjälp för 
lärandet. ”Roliga och stimulerande föreläsningar”, ”Lärarna har varit 
fantastiska på att lära ut” och ”Jag gillar upplägget på kursen” 
Studenterna har engagerat sig i mycket stor omfattning i kursen. 
Examinationsformerna överensstämmer i mycket stor utsträckning med 
kursens mål. ”Grupparbetet är bra och på rimlig nivå. Tentan är väldigt 
bred och mycket svår att klarar av.” 
Arbetsbelastningen har i ganska stor till mycket stor utsträckning varit 
rimlig i förhållande till kurspoängen. ”Parallell kursen 
Organisationsdesign och managementrecept har haft 6 
examinationsmoment vilket har tagit bort allt fokus från 
programmeringen.” 
Studenterna har varit närvarande i mycket stor omfattning. 
Kurslitteraturen har studenterna läst i ganska stor till stor omfattning. 
Övriga kommentarer: 

- ”Bra” 
- ”Parallell kurs har krävt oerhört mycket tid” 
- ”Rolig kurs väldigt lärorikt” 
- ”Bra kurs men med väldigt svår tenta med höga krav på G” 
- ”Petter öppnade ögonen för rolig programmering” 

 
Lärare: Studenterna har i stor utsträckning närvarat vid föreläsningar, 
workshopar och handledningar. I stort har undervisningen fungerat bra. 
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  
• innehåll  
• undervisningsformer  
• litteratur  

 
• Se över föreläsningsmaterial 
• Se över upplägg på workshopar 
• Parallell kurs 

 
 



 

 

 

 
• examination  
• forskningsanknytning 
• professionsanknytning 
• studentinflyttande 

 
Övrigt  
Kursansvarig/lärarlags slutsatser och 
kommentarer inför kommande kurs 

 
 

Kursansvarig lärare Anna Palmquist 

 


