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Hur många personer var ni i er grupp? 2 (13) 3 (3) 4 (1)

Labbtid med labbassistenter/lärare
Hur mycket labbtid borde det vara? Mindre (1)  Lika (11)  Mer (6)

Hur många labbassistenter behövs? Färre (0) Lika (12)  Fler (6)

Fick ni tillräckligt med hjälp/stöd? Ja (13)  Nej (3)

Labben
Hur fördelade ni arbetet i er grupp?

En gjorde något mindre (1) Alla gjorde lika (16) En gjorde något mer (2)

Hur fördelade ni arbetet?

Vi fördelade inte arbetet (12)   Dokumentation (3) Testning (4)

Vilket krav började ni med?

Inläsning från html-sida (16)   Dokumentation (0) Sortering (2)

Varför?

Första steget, behöver nåt att läsa, arbetsmaterial,  logisk ordning,
kändes bra, först i listan, kärnan i programmet, bra start, få indata,
utgångspunkt, sortering svårast, nåt att börja med, nåt att arbeta
med, överst på kravlistan, nåt att utgå ifrån, mest konkret, lättast.

………………………………………………………………………………

Hur borde ni gjort?

Strukturera alla klasser, Likadant, dokumentera mera och tidigare,
borde börjat med sortering (kärnan), vi lärde oss sortering först
(kap 16), det som var lättast, borde jobbat objektorienterat från
början, dokumentation, ritat upp klassträd, grov skiss, noggrannare
planering, flödesschema, skiss, arbetsplanera först,

………………………………………………………………………………
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3 bra saker med er labb:

• ser inladdning, formaterade resultatfiler, snygg meny,
bra/snygg/väldokad kod, fungerar, uppfyller syftet, felhantering,
lättanvänt, bra layout, informativ meny, lättförståelig, dynamisk,
extrafunktioner, bra struktur, uppfyller alla krav,
objektorienterat, bra menysystem, enkla metoder, smart
sortering, klar i tid, bra namnsättning, uppfyller nästan alla krav,
skrivit mycket kod själva och förstår därför allt, lättöverskådlig
kod, enkla lösningar, javadoc,

3 mindre bra saker med er labb:

• slö sortering, ingen paus vid utskrift, felhantering, dålig
struktur, osmidig, stressigt slut, inget GUI, javadoc, rapporten,
lång laddning, ej optimerade klasser, presentationen,
svårförstådda metoder/funktioner, svårt veta vilken klass som
startar programmet, kommenteringen, engelskt gränssnitt, för få
funktioner, sökningsresultat skräpar, ÅÄÖ ej rätt under
Windows, mycket kod, långa metoder, namnsättning, stora
klasser, svårt se strukturen, borde vara mer användarvänlig,
kapar titel vid slash, rörig kod, lång tid att göra, för få
kommentarer, onödigt mycket upprepad kod - borde gjort
metoder, inte återanvänt kodstycken till metoder, promptutskrift
kan göras bättre, förfina metoder, mer flexibilitet behövs, kan
inte koppla upp mot annan sida, borde vara valfri tangent för att
fortsätta visa innehåll, klass och metodnamn, det ser inte vackert
ut,
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Lektioner
Hur ofta läste ni anvisade kapitel innan lektionen?

Aldrig (5) Ibland (13) Varje gång (1)

Om ni inte läst på innan, gick det att förstå det som sades på lektionen?
Nej (8) Ja (11)

Hur många lektioner gick ni på? hälften eller färre (5) Alla (13)

Är  det ett bra upplägg att man skulle läst på innan lektionen?

Nej (6) Ja (12)

Varför?

Bättre förståelse, det funkar inte i praktiken, svårt hinna med,
lättare att förstå, ev frågor besvaras direkt, funkade ändå inte,
oplanerat, då vet man vad som skall tas upp på lektionen, då förstår
man vad som sägs, bra om man inte har andra uppgifter parallellt,
arbetsbelastning tillräckligt hög ändå, annars svårt att hänga med,
bra tänkt men funkar aldrig, skulle funkat om man haft tid, borde
ha översikt först och sen läsa, bra men inte haft tid, lättare följa
med, bra idé men orealistisk,

………………………………………………………………………………

Räkneövningar
Hur ofta hade ni läst anvisade kapitel innan ni började göra
övningsuppgifterna?

Aldrig (0) Ibland (4) Varje gång (14)

Då ni inte förstod någon uppgift, fick ni någon hjälp?

Aldrig (1) Ibland (10) Varje gång (8)

Hann ni göra alla anvisade uppgifter innan räkneövningen?

Aldrig (0) Ibland (11) Varje gång (7)
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Kursboken
Var den lätt att förstå? Nej (11) Ja (7)

Varför?

Grötig slut, för många hänvisningar framåt i boken, mycket
refererande framåt, sista 15 kapitlen svåra, slutet av boken väldigt
avancerat, från grunden, statisk, tydliga förklaringar, vissa delar,
bra förklaringar, stegvis till kap.15, jättekliv från kap.15, bitvis
otydliga frågor, inga direkta konkreta exempel på varför man
gjorde vissa saker, enkelt skrivet, krångliga beskrivningar, torr,
layout, opedagogisk, konstig ordning på kapitel, kräver mer
förklaringar,

………………………………………………………………………………

Hade den tillräckligt med exempel? Nej (10) Ja (8)

Varför?

Kap 25-40 dåliga exempel, kvalitet?, ja?, inga praktiska givande,
inga ”rena” exempel, brist, ok, inget om hur man skriver och
lägger upp program, tack vare facit, fler ökar förståelsen, behövs
fler förklarande exempel i kapitlen, exemplen motsvarade inte
uppgifternas svårighetsgrad, mer typexempel på hela program,
varierade från kapitel till kapitel,

………………………………………………………………………………

Hade den lämpliga övningsuppgifter? Nej (7) Ja (12)

Varför?

Uppgift och kapitel för olika, behandlade innehåll i kapitel, bra
om alla gjordes – hann dock inte alla, följde kapitelinnehåll,
ömsom luddigt, ömsom för svårt, ojämn svårighetsgrad, gråa och
trista, ok, lämpligt fram till kap.15, relevanta för labben, vissa
uppgifter förstod man inte varför man gjorde, 50/50, för
”STORA”, borde vara fler men  mindre och mer struktur,

………………………………………………………………………………


