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Hur mycket av arbetet med laborationen gjorde du?
Jag gjorde något mindre (6) Vi gjorde lika (23) Jag  gjorde något mer (5)

Är du nöjd med din insats med laborationen?
Ja (31) Nej (3) - varför?

Borde gjort den själv, dålig kommunikation i gruppen.

Vilka uppgifter hade du (som avsåg programmet)?
Testade ( 33) Dokumenterade ( 28) Skrev (30)

Gick det bra att samarbeta i er grupp?
Vi samarbetade inte!  (0) Av och till (6) Jättebra! ( 27)

Varför?
Jättebra! ( 27) - Vi vet var vi har varandra, känner varandra ganska bra, umgås bra ihop, bra
personkemi, funkar bra ihop, kom överens om det mesta, vi tänker på olika sätt och
kompletterar varandra mycket bra, vi hade mycket diskussioner kring allt vi gjorde, vi
ligger på samma nivå, tänker på samma sätt, lätt att anpassa tider när man delar lgh, vi hade
samma tolkningar och idéer, vi kom bra överens även fast vi inte kände varandra innan
kursen, bor tillsammans därför lätt att koordinera arbetet, bra kommunikation och
engagemang, alla på ungefär samma nivå

Av och till (6) - Oftast saknades någon ur gruppen. Båda hade inte lika höga ambitioner.
Borde tagit mer ansvar för olika delar. Laborationen blev plötsligt klar. Svårt när en inte
bor på orten. Ibland svårt att hinna träffas. – dock frusterande när man inte kom vidare.

Hur borde ni gjort?
Borde arbetat mer effektivt? Strukturerat mer i början på hur och vad man ska göra med
arbetet. Bättre planering. Borde börjat lite tidigare med planering på papper, borde delat
upp uppgiften/jobbet/arbetet mer. Borde kanske startat med sorteringen. Skulle ha suttit
hela natten innan. Som vi gjorde.

Hur mycket tid spenderade du på laborationen/kursen? (tim/vecka)
vet ej, vet ej men mycket, 10h/v – totalt 80h, minst 10, 10-40, 15, 15-20, 15-20, ca 18h
kanske, 20+h/vecka, 20-25, 20-30, 20-30 (kanske ännu mer sista veckorna), mindre än 25,
25, 25-30, minst 25-30, ca 30, 30 i slutet av kursen, 30-35, 30-35, 35+, 40, 40, , 40-50
timmar/ vecka de senaste 2 veckorna, mer än en vanlig 4-poängskurs, så mycket som gick –
väldigt mycket mer än jag spenderat på nån annan kurs, all ledig tid utöver labbtillfällena.
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3 saker du lärt dig bra:
1. Grunderna i ett programmering/kodning, hur man skriver enkla/mindre program i

java, hur ett grundläggande java-program är uppbyggt och (kan) fungerar, hur man
kan lära sig programmera, lite insikt i Java, planering, tankegång vid
programmering – dvs tänk på papper först, if-satser och for-satser/slingor, metoder,
strukturera, felsöka programkod, felsökning, tycker jag kan grunderna i Java nu,
säker/kan hantera/arbeta i UNIX-miljö, programmera objektorienterat, svårigheterna
med imperativ programmering, jämn och bred kunskap om området, javadoc,
Emacs, hantera de olika verktygen.

2. Java, funktioner i java, förstå att det tar tid att programmera, hur ett enkelt program
funkar i stort, förstår stor del av språket java och dess uppbyggnad, lärt mig
grunderna i java, förstå helheten, förstå hur ett program är uppbyggt, grunderna vid
programmering – i stora drag, tänka på ”java-sätt”, förstå enkla algoritmer och
tillämpa, uppdelning i klasser och metoder, förfina kod, vektorer, if-satser, har blivit
bättre på att strukturera problem, hur man hanterar ett problem och delar upp den i
flera små bitar, felsökning, planera arbetet, att tänka mer på ett
programmeringsvänligt sätt, funktioner i API:n, programmera på en bra nivå.

3. Hur man bygger program i java, allmänt om java, förstår vad programmering är och
går ut på, programmera enkel Java, förstå kod och använda dokumentation, javadoc,
att hitta färdiga funktioner i Java(doc), klasser, for – if – while, OO-tänkande, skriva
program som hanterar strängar, sortering av olika slag, lösa uppgifter efter givna
förutsättningar, att inte ge upp när det går trögt, att det tar tid och man är aldrig
färdig, kan felsöka, att samarbeta med någon man inte känner, emacs.

3 saker som du tycker att du bör lära dig mer om:
1. Vektor, javadokumentation (API), javadoc, java biblioteket, skriva mera kod, mer

rent kodskrivande, lära mig mer java – kan väldigt lite, man kan alltid bli bättre på
programmering☺, felhantering, sammanfogning mellan olika delar, vad allt heter –
vet vad det mesta gör men inte vad de kallas, att rita flödesscheman, datatyper –
användningar, I/O, filhantering, gränssnitt, hur skapar man funktionerna själv, andra
OO språk, grafik i java, sorteringar, hur man taktiskt lägger upp arbetet, UNIX
system, hur man ska göra vid större projekt, kodoptimering, fortfarande svårt att
veta i vilken ände man ska börja vid ett problem.

2. I/O, träna mer, gränssnitt, säkerhetsnivåer, testa mera, privat och offentlig, planering
av programmeringen, att planera hur man ska lägga upp en större uppgift, kap 30-40
i boken, kap 32 och framåt bara ”genomhafsat”, javadoc, hur man effektiviserar sin
tid vid datorn när man programmerar, ”cast:ing”, felhantering, användning av
färdiga klasser, API (förstå allt och framför allt läsa allt som står), att hämta en
HTML sida, vill lära mig mer om java, applets, använda andra verktyg.

3. Strängar, programuppdelning, java, grafik, olika arbetssätt, svårt att skilja på alla
sorters metoder, konstruktorer och variabler, att alltid ta reda på vad ”kunden” vill
ha, programstruktur, bli bättre på att programmera, mer allmänt om programmering,
öva och skriva mer kod, felhantering, trådar.
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Lektioner
Hur ofta läste du  anvisade kapitel innan lektionen?
Aldrig (8)  Ibland (22) Varje gång (4)

Om du inte läst på innan, gick det att förstå det som sades på lektionen?

Nej (11)  Ja (23)

Hur många lektioner gick du på?
Hälften eller färre (4) Nästan alla (27)

De flesta grupper tyckte att det är ett bra upplägg att lägga upp
undervisningen baserat på att man läst igenom anvisat material innan
lektionerna. Var det för mycket begärt att du skulle läsa igenom 30-70 sidor
innan lektionen?

Nej (16) Ja (18)

Varför?
Nej (16) - Man hinner inte läsa 30 sidor innan lektionen. På de lätta kapitlen. Eftersom det
inte är ett måste känns det som om jag hoppat över det de flesta gångerna. Upp till var och
en, alla funkar olika men INTE för mycket begärt av mig. Man studerar ju på universitetet.
Det ska vara möjligt att genomföra. Det var inte så mycket text på varje avsnitt och det gick
relativt fort att läsa igenom. Inte om man vet om det innan. Men det är för mycket begärt att
man ska kunna det direkt. Om man hade haft klara besked om att det var det som gällde och
att man inte läser mat.stat. samtidigt som javan. Gick på få lektioner då mycket krockar
med annan kurs uppstod. Läste alltid i boken. Ett bra upplägg att man ska läsa kapitel
innan, hinner inte alltid med.

Ja (18) - Egentligen inte för mycket begärt men i verkligheten gör typ ingen det, iaf ingen
av alla de jag känner. Borde vara lika antal sidor till varje lektion. Vi hade så mycket annat
att hinna med. För att man hade nog med att smälta det man läst tidigare. Man hade inte tid
till det. Tungt att hinna och läsa utan att förstå var jobbigt. Fanns helt enkelt inte tid med en
arbetskrävande kurs bredvid, svårt med tid. iom att man har så otroligt mycket att göra
hinns det inte med även om man skulle vilja – så klart är det bättre att läsa innan men man
hinner inte! Ofta oklart vilka kapitel som syftades på – rörigt! Tempot var högt med både
laboration och läsning på kapitel, jag hade inte tid – bl.a. labben var tidsödande, tidsbrist
ibland, pga av upplägget i denna kurs fanns ej tid till detta. Det blir väldigt mycket att hålla
reda på, 30-70 sidor är inte så mycket om man sitter och gör övningsuppgifterna men det är
mycket teori att hålla isär, räkneövningar och duggor svalde mycket tid, mycket annat – tid
gick åt uppgifter etc.
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Räkneövningar
Hur ofta hade du läst anvisade kapitel innan du började göra
övningsuppgifterna?

Aldrig (0) Ibland (10) Varje gång (24)

Hann ni göra alla anvisade uppgifter innan räkneövningen?
Aldrig (0) Ibland (19) Varje gång (15)

Någonting annat om  räkneövningar?
Examination, bra system – man lär sig mycket, bra upplägg med räkneövningar, bra
upplägg – lite väl högt tempo, hårdare i bedömning – tydligare krav! tydligare grunder,
Bra! Gjorde att man faktiskt gjorde övningarna och inte sköt upp dem till sista veckan
innan tentan, mer diskussion krävs om uppgifterna, mer kommentarer, ej bra att fråga ut
redovisande person, väldigt nervöst inför dessa, hade kunnat slopas – räcker med dugga,
rätt bra men jobbigt att skriva på en tavla och se vad andra skriver, borde använda datorn
mer, bra som uppcheckning men kanske mindre allvarligt – men bra att det räckte med att
ha försökt, räkneövningarna i de sista kapitlen var grymt tråkiga och svåra, tråkiga men
nyttiga, ojämn kvalitet och svårighetsgrad, tycker att de varit bra – man har ändå lärt sig en
del på dem och det är alltid bra att se hur andra har löst uppgiften, bra sätt att få folk att
göra uppgifterna i boken ordentligt – men om man har ont om tid kan det bli att man bara
hafsar igenom övningarna och tittar i facit, för många, en del uppgifter var väldigt dåliga –
förstod inte riktigt vad som var poängen, dåligt göra i grupp – om den ena inte orkar göra
alla uppgifter förstör det för den andra, bättre att läraren förklarar varje uppgift så att
räkneövningarna blir ett stöd för de svårare uppgifterna, många övningar.
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Duggor
Duggorna innehöll ofta ett antal uppgifter som nätt och jämnt hanns med, så det gällde att
ha en känning för vad som är rätt och inte. Dessutom testade duggorna er på att prioritera
mellan ett antal uppgifter och välja de som ger mest poäng eller som var lättast att klara.

Hur ofta hade du läst och gjort anvisade kapitel innan duggan?
Aldrig (0) Ibland (10) Varje gång (25)

Är det bra att kontinuerligt ha en kunskapskontroll under kursen?

Ja (33) Nej (1) Varför?
Det ger läraren en chans att stödja de elever som mest behöver det. Du ser vad som behöver
repeteras och tas upp en gång till. Då ser du vilka som ligger i fas i tid. Borde kanske inte
vara så allvarligt – får dock en bra överblick om läget (som lärare). Tror man lär sig mer.
Hjälper de med dålig självdisciplin att hänga med. Man halkar inte efter utan måste följa
med hela tiden. Man motiveras att ligga i fas med sina studier. Man tvingas ligga i fas – ett
måste inom programmering. Tvingar en till att inte skjuta upp allt pluggande till slutet av
kursen. Kände mig mycket stressad men nyttigt. För att alla ska kunna ”hänga med” hela
vägen. Man måste ”vara med” hela tiden. Tvingas hänga med och kan inte slarva med
pluggandet. Bra att se vad man kan och inte. Så att man kan lära sig nåt – annars väntar
man till tentan. Tjänar kunskapsmässigt på det och lär sig mer och vet hur långt det är tänkt
att man ska ha kommit. Förhindrar panikplugg under tentaP. Man repeterar det som man
har gjort och försöker förstå de på möjliga sätt. Man lär sig ordentligt från början i stället
för att skjuta upp till sista dagarna. Så man ser hur man ligger till. Man blir mer aktiv under
hela kursen. Tvingar en att läsa kontinuerligt och inte allt till tentan. Man pluggar och tar in
information kontinuerligt. Programmering är något man behöver arbeta med kontinuerligt
och inte tentaplugga in. Tenta eller duggor – inte både och. I detta fall blev det väldigt
stressigt för oss eftersom många av oss läste ett ämne parallellt oxå med duggor. Så att man
orkar lära sig MEN det kan bli för mycket! Men kanske inte som examinationsform – är
osäker. Men inte för mycket kontroll. Det är bra men inte om det är för många andra
uppgifter som måste göras samtidigt.

Någonting annat om  duggor?
Borde inte vara tidsbrist/press på de flesta duggor – borde finnas tid att dubbelkolla sina
svar och hinna rätta slarvfel. Annars bra, man lär sig under kursens gång. Det har varit ett
slags stressmoment ytterligare per vecka. Svårt ibland att förstå vad som söktes. Hade man
gjort uppgifterna så kunde man duggorna – bra att det lönade sig att göra uppgifterna.
Lagom svårighetsgrad. För stora hopp mellan svårighetsgrader – man visste aldrig hur svår
quizz man hade att vänta sig. Väldigt varierande svårighetsgrad. Borde inte vara så
betygsavgörande. Bör inte påverka betyget så mycket – iaf för att få godkänt. Har man
duggor skall det inte vara någon tenta. Många duggor under kurs => mindre teoretisk
tentadel. Tycker att man om man klarat alla duggor och räkneövningar ska man inte behöva
skriva tentan om man inte vill ha högre betyg. En tenta är bättre än 100 små. Taskig poäng-
& betygssättning. Kändes som för mycket kunskapskontroll med både räkneövn och
duggor. Borde funka att göra en kombination av de båda, eller endast använda en av
modellerna som ”kunskapskontrollerande.
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Kursrepresentanter (Katharina och Åsa)

Vände du dig till dem då du hade funderingar på någonting om kursen, om nåt bra eller
obegripligt eller orimligt? Nej (27) Ja (5)

Skedde några förändringar/förbättringar? Nej (5) Ja (11) Varför?
Hade glömt att det fanns. Vilka är de? Vet ej. Det som var mindre bra togs oftast upp med
Jan-Åke => blev förbättringar. Mer och mer togs upp direkt på lektionerna. Kändes som om
det inte hjälpt då vi läste två kurser med kontinuerlig examination vilket är jävligt jobbigt.
En del förändringar skedde. T.ex. att för poäng på duggorna skulle inte alla rätt behövas.
Tyckte att det var bra att vi anpassade kursen efter tidens gång eftersom det var första
gången som den gavs på detta sätt fast det var lite olika info hit och dit vad som gällde.
Första gången när vi ändrade i räkneövningarna. Då folk protesterade hej vilt. För att
massan opponerade sig. För att de samtalade med dig om saken. Är det någonting jag vill
tar jag det hellre direkt med läraren/kursansvarig. Tycker att förbättringar skedde under
kursens gång, svårt att veta upplägg osv med nytt kursupplägg och ny klass.

Kursboken
Skulle du rekommendera kursboken till nästa gång en sådan här kurs ges?

Nej (11) nja (4) Ja (21) Varför?
Nej (11) - Dumt konstruerad, refererar ofta framåt i boken (förklaras senare). Den var lite
rörig, hänvisade långt fram i boken. Java Software Solutions verkar vara mer pedagogisk
och innehålla fler exempel. Alldeles för snabb ibland för nybörjare. Det borde finna bättre
böcker om java. Inte rekommendera men jag skulle överväga att titta på annat kursmaterial
om jag var lärare. Eftersom kursen delvis är tänkt att skapa ett intresse för programmering
så tycker jag att man också skulle ha en intressantare och mer pedagogisk bok. Sunkig bok.
Tycker att den inte alls förklarar hur man skall använda algoritmerna i praktiken – det är
mest väldigt knappa förklaringar. Dåliga och menlösa övningar.

Ja (21) - Visst. Boken bra - tror inte att de som klagat på den läst andra
programmeringsböcker och därför inte vet hur jävla röriga sådana brukar vara. Väldigt bra i
början. Den var helt ok, tror inte att någon annan bok blir speciellt mycket bättre. Vet inte
hur alternativen ser ut. Bra upplägg – dock lite ”rörigt” i slutet. Har ej sett andra böcker.
Bra bok men ett upplägg på kursen. Inte den bästa i ämnet men säkert inte den sämsta. Vet
inte, tyckte inte den var lysande precis – men frågan är om det finns något som är bättre.
Jag tycker den är jättebra och enkel att förstå men jag skulle rekommendera en
kompletterande bok med lite fler övningar/exempel. Grunderna gås igenom ordentligt
sedan blir det en aning sämre. Efter att man gjort uppgifterna och läser boken igen är den
lättförståelig. Hyfsat bra, fast vad vet jag om andra böcker. Men med ett annat upplägg.
Den var ganska enkel och det ska den ju vara i denna kurs. Enkelt att förstå svenska, den
har sina brister, men rätt bra första bok (grundläggande). Den är ok. Om den följer kursplan
-> labb. Tar allt från grunden till en lite högre nivå. Den var lättförstålig.

nja (4) - Det beror på vad det skulle finnas för andra alternativ. Okej men skulle behöva
kompletteras med lite fler exempel.
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Om kursen
Vad var bra med kursen?
Jan-Åke ville verkligen få oss att förstå och lära oss. Många lärare vill bara göra sitt jobb
utan att se till att eleverna lär sig något. Stort engagemang! Uppskattade den tid du lade ner
och var i labbet och hjälpte alla.

Bra lärare. Annorlunda upplägg. Lärt sig otroligt mycket. Java kul när det funkar. Trots allt
lärde vi oss programmera en del. Idén med kontinuerlig examination.

Programmering är roligt och vi har lärt oss mycket! Har tvingats vara i fas hela tiden.
Mycket hjälp från lärare. Jag lärde mig väldigt mycket! Tyckte det var roligt att
programmera!

Tycker med facit i hand inte att laborationen var för omfattande, har ändrat inställning i och
med att en del på poäng på sista duggan + teori-del på tentan var ”gratis”. Eftersom mest
poäng kunde hämtas eller fås på labben av alla moment, var det även rimligt att den skulle
ta mest tid.

Mycket tid i datasalarna. Övningar, duggor. Man fick lära sig att KODA, och på en hyfsat
komplicerad nivå (kunde lärt mig mindre). Man lärde sig rätt mycket trots allt. Bra med
duggor så att man såg vilka fel man gjorde och visste vad man behövde läsa mer om. Man
fick mycket hjälp. Det fanns gott om folk man kunde vända sig till om man hade problem
med sina program. Lärde sig trots allt en hel del. Kurshemsida som uppdaterades
kontinuerligt (kunde dock varit mer överskådlig och lättnavigerad).
Vi har lärt oss oerhört mycket och trots rädslan som fanns i början eftersom man var total
nybörjare har man faktiskt klarat av det mesta. Inte utan hjälp men förstått har man gjort
ändå. Bra med mycket labbtid, borde varit mer i slutet av kursen då man inte hann med
både labb och övningar. Väldigt bra med labbhandledare som verkligen försökte hjälpa en
att förstå.
Att man jobbade kontinuerligt under hela kursen. Om man behövde hjälp kunde man få det.
Jag har aldrig lärt mig så mycket som jag har gjort om upplägget varit annorlunda.
Man lärde sig mycket, fick prova på och förstå ett helt nytt sätt att arbeta med datorer
(programmering) – fick även lära sig om UNIX (ett ord man bara hade hört förut). Man fick
ta eget ansvar och programmera när man kände för det.
Bra att dela upp arbetet genom att man kan bli godkänd i kursen även om man kuggar
någon del.

Jag har lärt mig mycket om Java och jag har tyckt/tycker att det är kul. Framför allt har jag
fått inblick i hur programmering går till, vilket jag inte hade tidigare, och det har varit
jättenyttigt. Handledarna har varit toppen! Otroligt att de inte har lessnat på vårt gnäll.
Många gånger har de hjälpt till på sin fritid.

Man har lärt sig mycket. Bra tanke med duggor och räkneövningar. Så här efteråt när man
ser tillbaka på kursen så kan man faktiskt konstatera att man lärt sig en hel del om (enklare)
programmering.
En sorts fortlöpande ”examination” under kursens gång är något som jag själv mycket
starkt förespråkar . Därför tycker jag att det var ett bra inslag att ha duggor och
räkneövningar under kursens gång.
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Den kontinuerliga examinationen. På det sättet kan man hålla en bra dialog, en hög
pedagogisk nivå och öka svårighetsgraden på en del moment.
Med en vanlig examination finns nog risken att man måste göra momenten för lätta så att
man ska kunna få igenom ett tillräckligt stort antal studenter.

Att ha kontinuerlig examination tycker jag är jättebra. Jag är annars specialist på att spara
allt jobb till sista veckan. Jag har lärt mig mycket på den här kursen tack vare det. Och så
här i tenta-p känns det bra att ha gjort undan det värsta.
Poängsystemet/betygen är också bra. Det går att misslyckas på vissa delar men ändå klara
sig igenom kursen. Det har varit gott om labbtid, vilket verkligen behövs när man
programmerar, och labb-assistenterna har varit kanon! Har alltid fått hjälp när man behövt.

Det har varit kul att programmera (förutom när man fastnat alltför länge vid nåt litet
problem). Jättebra lärare och labbassistenter som nästan jämt funnits till hands om man
behövt hjälp/fastnat/undrat över något. Jan-Åke har varit flexibel och villig att ändra på
saker till det bättre om folk klagat, vilket är bra. Duggor är bra.

Mycket labbtid och bra med många labbassistenter som var närvarande då man behövde
hjälp, de har varit helt suveräna. Bra med mycket handledning i labbsalen. En särskild
eloge till Roger som hjälpt till även på sin fritid. Det har också varit bra att vi har haft
quizzar. Räkneövningarna däremot kunde slopas eller ändras. Quizzarna har gjort att man
läst på lite extra. Jag har lärt mig MASSOR under denna kurs.

Man lärde sig väldigt mycket. Roligt att göra labben från början till slut även om det
betydde förlorad nattsömn. Möjligheten att få bekanta sig med UNIX och programmering.
Man lärde sig grunderna i programmering. Att man jobbade kontinuerligt.

Kursen upplägg måste jag nu faktiskt godkänna – trots alla incidenter. Bra att vi hade våra
guldkillar till labbassistenter nästan dygnet runt i labbsalen - det gäller även dig Jan-Åke.
Man har nog lärt sig mkt mer i den här versionen av SMD038 än den traditionella som har
varit en slapp kurs tidigare.

Vi har lärt oss massor. Bra med mycket labbtid och flera labbassistenter att fråga om hjälp.
Duggorna har tvingat en att arbeta i takt med kursen. Duggor och räkneövningar. Fick bra
med hjälp av labbassistenter och lärare. Man får lära sig grunden till programmering och
hantera ett större problem.

Med facit i hand måste jag säga att jag lärt mig en hel del. Ser fram mot ytterligare en kurs i
programmering. Tycker att det var bra att vi fick mycket tid i datasalarna att öva Java. Den
kontinuerliga examinationen var bra eftersom man var tvungen att hänga med från start,
fast det blev lite mycket på slutet med labb, räkneövn och dugga på några dagar.

Det som var bra med kursen var att jag har lärt mig massor (tror jag). Det känns om det!
Antagligen mycket mer än vad jag skulle lärt mig om kursen givits på det sätt det brukar.
Med räkneövningar och duggor mest hela tiden blev det att man lade ner mycket arbete från
dag ett vilket ledde till att man faktiskt lärt sig ngt och inte bara pluggat till tentan. Har
dock blivit lite väl mycket ibland.

Inte så svårt (som man trodde i början) att få godkänt även om det krävts mycket tid.
Mycket tid i datasalarna. ”Bra intentioner” med upplägget. Att alla kursdeltagare tvingades
engagera sig. Duggor istället för teoretisk tenta. Räkneövningar.

………………………………………………………………………………………
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Vad var svårt?
Tyckte att det var svårt att komma igång med programmeringstänkandet i början men när
det lossnade så flöt det på ganska bra och man lärde sig nåt nytt varje dag.

Det svåra i en sån här kurs är väl själva programmeringen. Programmering är inte lätt. Det
tar mycket tid och man måste kämpa för att förstå. Att komma på själv hur man skapar
funktionerna. Länkade for- och while-satser. Att hinna med och inte klappa ihop av
arbetsbördan. MYCKET tid har spenderats i datalabbet … ofta utan resultat. En del
övningar. Att börja med objektorienteringen så tidigt som första lektionen.

Tempot, labben var klurig. Labben var svår – till största delen för att anvisningarna var
vaga. Att förstå labbinstruktionerna, de var lite luddiga, speciellt om hur redovisningen
skulle genomföras. Labben och de avslutande kapitlen var rätt kniviga.

Labben var det i särklass svåraste momentet i kursen. Det var svårt att få tiden att räcka till
för alla olika moment. LABORATIONEN och främst tidsbristen. Labben, redovisningen av
labben, för lite tid, sista quizzen och räkneövningarna. svår labb och tiden räcker inte, svårt
att börja med labben i tid, man såg bara omöjligheterna, inte tillräckligt med tid att smälta
allt man läst, få tiden att räcka till, att förstå det som stod i boken ibland, svårt att förstå
anvisningar (ofta otydliga), svårt att klara alla kriterier utan att känna sig pressad (spec som
nybörjare), har tagit så mycket tid att allt övrigt blivit lidande, alla nya ord, sen använde sig
boken gärna av de nya svåra orden vilket gjorde att det ibland blev svårt att förstå
uppgifterna, labben mycket svår.

Det svåraste var labben nu i slutet, och att hinna bli klar med allt i tid. Många gånger
kändes det väldigt frustrerande och näst intill omöjligt att lösa (labben) men efteråt har man
nog lärt sig mkt även om jag kan säga att jag nog inte förstått riktigt allt i labben.

Att få tiden att räcka till. Att se någon konsekvens i alla moment. Att se den röda tråden på
lektionerna. Att veta en massa osagda saker. Svårt hinna med och slippa känna ångest över
betyg då man till slut inte orkade göra alla räkneövningar. Svårt att hänga med i boken
ganska ofta. LABBEN! Alldeles för lite kött på benen från kursmaterialet för att fatta hur
saker och ting hänger ihop. Även svårt att få dygnets 24h att räcka till. Man har fått hoppa
över träning, det sociala livet, flickvän m.m.

De sista 10 kapitlen. Det finns ingen möjlighet att vid sidan om laborationen hinna lära sig
ytterligare 10 SVÅRA kapitel. De sista kapitlena i boken. Man hann ej med att läsa alla
dessa kapitel och samtidigt göra labben (kanske därför de kändes svåra). Gränssnitt,
rekursiva grejjer, kap 30-40 i stort. Svårt att hinna med och de sista 10 kapitlen blev lidande
när man var tvungen att sitta med labben. Från kap.32 och framåt var det svårt p.g.a.
svårighetsgraden på innehållet + att labben redan tog upp väldigt mycket tid – samt en
annan kurs IEK020 som också krävde mycket tid på samma gång. Svårt att få tid över till
den andra kursen jag läste, mat.stat parallellt med liknande upplägg. Att hinna med allting.
Att hinna med andra kurser som hade liknande upplägg. Att hinna med kurs nr 2.
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Annat som bör nämnas om boken eller kursen?
Tack för all hjälp.

Det har varit en rätt jobbig läsperiod med väldigt mycket att göra. Har pratat med en del
som läst den ”vanliga” Java-kursen och de har haft det mycket lättare. Å andra sidan har de
inte lärt sig lika mycket som jag har gjort! Så jag är glad att jag har läst den här kursen.

Senaste utgåvan behövdes i denna kurs. Boken var som sagt rätt torr och fantasilös. Byt
bok. Boken var både bra och dålig. Det behövs mer typexempel för att kunna förstå
helheten när vissa koder skall användas eller inte. Bra att den var lätt att läsa. Bra med facit
i boken. Stort steg från de första till de sista kapitlen.

Tentan borde bestå av bokens moment samt en uppgift om labben (tenta och labb inte en
höjdare).

Skippa OH på lektionerna. Använd TAVLAN och håll grundliga genomgångar av olika
moment. Alla poängkriterier uppsatta innan.

Bra med labbhandledare som hjälper till och kan komma med tips. Feta creds till
labbhandledarna. Nödvändigt med ett upplägg som detta med labbhandledare.

Trots att det varit en jätteomfattande kurs ångrar man sig inte att man läst den, och man
skulle nästan kunna tänka sig en fortsättningskurs.

Kursen har varit lärorik men kanske inte så effektiv med tanke på hur mycket tid man lagt
ned i tid.

Jag skulle hellre läsa den på detta vis jämfört med föreläsning och skriftlig tenta.

Jag tycker personligen att du gjort ett bra jobb vad gäller omformandet av SMD038. Dock
ogillar jag inkonsekventa beslut och luddighet. Finslipa lite med dessa utvärderingar som
grund och var ”övertydlig” redan från start så kommer nästa kurs att bli riktigt bra!
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Vad kan göras bättre? och hur?
Kommer inte på nån del som kunde göras mycket bättre. Java-stuga vore bra. Inte ta för
givet att folk lär sig UNIX.

Det har varit en hög arbetsbelastning, skulle tycka att det vore bra att på något sätt sänka
den. Mindre arbetsbelastning, iofs lär man sig inte mycket då. Eller ge kursen 5p eller nåt
sånt. Betygssättning borde vara 50%=G; 70%=VG; 90%=MVG. Skära ned eller ändra
poängfördelningen. Utöka labb-kursen till 1,5 poäng. 40 timmar är för lite. Mindre intensiv,
men kanske svårt med detta upplägg. Svårighetsgraden ökade så väldigt mycket i slutet.

Väldigt tung labb. Mindre omfattande labb eller att den delas upp i mindre labbar (1+2)
eller dela upp den på hela kursen. Att ha mer kontinuerlig examination på labben skulle
vara bra så att den inte kommer som en stor klump de sista veckorna. Det skulle bli en
jämnare arbetsfördelning då. Fler labbassistenter eller gör labben lättare. Minska
arbetspressen vad det gäller laboration – det är ju en 4p kurs det handlar om. Strunta i
”rollspel” i samband med laborationen. Be labbledare ha fler uppsamlingsheat med de som
vill och känner att de behöver det. Det som skulle kunna göras bättre vore om mer tid i
slutet av läsperioden gavs eftersom det var då det blev riktigt svårt och MYCKET med
labben. Kanske oxå en mer uppdelad labb så att man fler gånger fick känna att man kunde
själv vilket är en bra känsla och inte behövde fråga. Mindre labb gör (kanske) att man har
mer tid att sätta sig ner och fundera och förstå, istället för att direkt fråga när man inte
förstår. Labben kan göras lättare så att man kan göra det mesta själv. Laborationen kanske
bra att ha som avslutning men då bör man inte ha tenta, i alla fall inte om labben påverkar
betyget så mycket, annars bör det kanske räcka med att lämna in en fungerande labb och
sedan basera betyget efter tentan (eller efter duggor). Mer labbtid i slutet av kursen, det var
då man behövde det. Avsätt enskilda lektioner till labben där man kontinuerligt kan
diskutera framsteg/problem (2-3 st under labbens gång skulle räcka). Det borde vara så att
de som på egen hand konstruerade lösningen till problemet skulle gynnas.

Labbinstruktionerna har minst sagt varit luddiga, speciellt med tanke på att vi under första
quizzen fick lära oss hur viktigt det var med innehållsrika beskrivningar. Klara direktiv vad
som gäller på labben.

Kursens innehåll skall vara mer relaterat till labben – visa vilka algoritmer som går att
använda i labben och var. Jag tycker att man borde avslutat kapitlena och sedan börjat göra
labben. Det var svårt att greppa problemet i början. Kanske lite mer info om hur och var
man använder java, mer inblick. ”Grilla” inte folk på fel sätt när de är framme vid tavlan.

Bättre kurslitteratur som man går igenom på lektionerna och visar exakt var i boken man är
i för stunden. Varför inte förtydliga det viktigaste på tavlan då och då. Hänvisa till boken
sidan X eller förtydliga vilket kapitel du pratar om. Lektionerna kan vara mer innehållsrika,
t.ex. gå igenom och förklara VAD en if-sats är, hur den fungerar och när ska man använda
den. Då skulle tiden i labbet bli effektivare, speciellt när begreppen tätnar.

Jämfört med den tidigare progr.-kurs jag läst tycker jag till stor del att den här varit bättre
(uppbyggt på samma sätt med en stor labb, räkneövningar och lektioner). Det som känns
lite sämre i den här kursen är lektionerna. Tycker inte att de gett så mycket. För mig som
programmerat tidigare var det inget problem med att hänga med i början av kursen, men
annars skulle jag nog inte förstått så mycket av t.ex. variabler, satser, arrayer m.m. Saknade
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”teoretiska” genomgångar av grunderna – kunde förklarats bättre då det ändå är rätt svårt
att förstå vad programmering handlar om.

Bättre genomgångar på lektionerna. Strukturera lektionerna och gå igenom det som är
oklart. Lektionerna behöver stramas upp. Låt lektionerna hålla samma takt som övningarna.
Att repetera är bra men inte i stället för att gå igenom något nytt. Kanske skippa OH-
bilderna med färdiga kodsnuttar och istället grundligt gå igenom och skriva på tavlan steg
för steg. Det gör det mycket lättare att förstå i vilken ordning man ska skriva saker och hur
man ska tänka. Gå igenom mer exempel på hur man kan sortera telefonlistor, boklistor mm.

Jag tror att kommunikationen mellan lärare och elever måste förbättras (åt båda hållen).
Läraren bör förklara upplägget bättre i början av kursen och eleverna måste göra sitt för att
man ska få igång en dialog i tid så att inte den enda kritiken som förekommer är klagomål i
slutet av kursen. Informera vid kursstart om vilka betygskriterier du har. Vi måste när
kursen startas få veta vad vi kommer att bedömas efter. Ge ut samma information till alla.
Bedömning av laboration har nu skett efter ett antal punkter som vi aldrig tidigare fått se -
oacceptabelt. Att alla får veta poängkriterierna eller inga – kändes som om de som bett
mycket om hjälp fått tips på vad som skulle finnas i labben. Inte roligt att höra att en del fått
mer poäng på vissa saker bara för att de frågat mer och fått mer hjälp. Du kan inte förvänta
dig att vi som aldrig programmerat tidigare skall fatta att vi måste fråga dig om hur
laborationen ska göras. Vi följer ju de punkter som du satt upp åt oss, det är så en
labbinstruktion fungerar. Informationen har vissa stunder känts något luddig, lite surt att
teoretiska tentan ”bara” var utvärdering. Klarare mål för kursen och bestämda ”regler” för
examination. Svårt att veta vad som gäller när saker och ting ändras under kursens gång.

Jag tycker att man ganska ofta fick veta ganska viktiga saker av en del uppgifter först efter
det att man utfört dem. T.ex. redovisningen vad du tittade på samt en del delar av labben.
Sätt upp tydligare betygskriterier, t.ex.vad som skall vara med i presentationer o dyl.
Tydligare anvisningar. Lägg inte upp kriterierna/bedömningsgrunder efter bedömning, utan
det ska vara det första vi får se – vad är annars vitsen med dessa? Var tydligare vad det
gäller dina förväntningar på kursdeltagarna – i tid. Kontinuitet. Det är inte bra när
anvisningar, regler och förutsättningar ändras under kursens gång. Detta gäller även vad
som krävs för att få vissa poäng.

Sätt duggor till något betygsobligatoriskt. Mindre tidspress på duggorna. Låt
räkneövningarna vara frivilliga och anpassa poängen efter det. Skippa tentan.

Känns som om man testats typ 4 ggr på allt – känns överdrivet, slopa eller gör dem ej
betydande för betyget. Jobbigt om man strävar efter högsta betyg (vilket innebär att man
måste vara med på alla poängsättande moment)

Jag tänkte på en sak: kanske man BARA skulle kunna ha 5 duggor och en laboration, alltså
ingen tenta!? Jag tycker nästan att tentan är överflödig, för har man fixat duggor och labben
bra är man godkänd och om man inte fixat duggor och labb kan man omöjligt fixa tentan.
Duggor är ett fin-fint sätt att lära sig lite i taget på. Dessa får inte tas bort. Kanske skulle
man kunna ha mindre inlämningsuppgifter (där det inte fanns något facit) skriftligen.
Varför inte gå igenom javadoc tidigt i kursen och sedan be oss lämna in lösningar
(gruppvis) på valda övningar välförklarade och dokumenterade. För att sedan gå igenom
det viktigaste ur övningarna som en repetition på lektion.


