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Antal svarande = 18

Svarsfrekvens i procent = 25.7 

UtvärderingsresultatUtvärderingsresultat

Teckenförklaring
Frågetext Högra värdetVänstra värdet n=Antal svar

md=Median
sa.=Std. Av.
ab.=Ingen synpukt
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Skala Histogram

1. Om mig själv1. Om mig själv

Kön1.1)

n=17Kvinna 5.9%

Man 94.1%

Ej svar 0%

Hur många timmar i veckan har du i genomsnitt lagt ner på denna kurs? Räkna med både schemalagd tid och
hemarbete.

1.2)

n=18-9 50%

10-19 27.8%

20-29 0%

30-39 5.6%

40-49 5.6%

50- 0%

Vet inte 11.1%

Hur nöjd är du med din egen insats på
kursen?

1.3)
Mycket nöjdMycket missnöjd n=17
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sa.=0,8

0%

1

0%

2

47,1%

3

29,4%

4

23,5%

5

2. Måluppfyllelse2. Måluppfyllelse

I vilken grad har kursens innehåll svarat mot
kursens mål i kursplanen? Länk till
kursplanen finns i mailet du fått om
kursvärderingen.

2.1)
I mycket hög
grad

Inte alls n=18
md=4
sa.=0,7
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Hur väl har examinationen svarat mot
kursens innehåll?

2.2)
I mycket hög
grad

Inte alls n=18
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3. Lärarnas insats3. Lärarnas insats

ämneskunnande?3.1)
Mycket braMycket dåligt n=17
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sa.=1
ab.=1
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pedagogisk förmåga?3.2)
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engagemang?3.3)
Mycket braMycket dåligt n=17
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att vara tillgänglig?3.4)
Mycket braMycket dåligt n=17
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4. Tillgång till information4. Tillgång till information

före kursen?  4.1)
I mycket hög
grad 

Inte alls n=16
md=5
sa.=0,8
ab.=2
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under kursen?  4.2)
I mycket hög
grad 

Inte alls n=18
md=4,5
sa.=0,9
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5. Genusperspektiv5. Genusperspektiv

Har kursen gett dig förståelse för
genusperspektiv?

5.1)
I mycket hög
grad

Inte alls n=3
md=3
sa.=2
ab.=15
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6. Sammanfattning6. Sammanfattning

Vilket sammanfattande betyg ger du kursen?6.1)
Mycket braMycket dåligt n=17
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Skulle du rekommendera kursen till andra studenter?6.2)

n=18Ja 88.9%

Nej 0%

Vet inte 11.1%

7. Öppna frågor7. Öppna frågor

Tycker du att något behöver förbättras i kursen?7.2)

n=18Ja 33.3%

Nej 38.9%

Vet inte 27.8%
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FritextsvarFritextsvar

7. Öppna frågor7. Öppna frågor

Vad tycker du är det bästa med den här kursen? 7.1)

 Gillade föreläsningarna och hemsidan, inget lull-lull, utan bara info. Men trevligt med ljud-föreläsningar. Har haft distans-
kurser med bara slides vilket är tråkigt. Video-föreläsningar kan man ju ha, men kanske lite overkill. Då hade jag hellre
sett fler ljud-föreläsningar. 

Att läraren är underhållande, pedagogisk, lätt att lyssna på och hålla en dialog med, och inte minst trevlig.

Bra inkörsport till Android, tar med stora delar av det soman kan göra med Android.

Bra och intressanta uppgifter.
Bra lärare och bra stöd.
Positiv anda från läraren.
Distansundervisning.

Bra undervisningsmaterial. Lärare snabb på återkoppling. 

Bra upplägg och utformning av kursen. Uppgifterna är utformade på ett sätt som gör att det snabbt går att komma igång
samtidigt som de täcker ett ganska brett område känns det som.

De delar som inte normalt ingår i de javakurser man vid det här laget har läst (i alla fall i mitt fall) förklarades väl och det
var lätt att ta in.

Det bästa var att inlämningsuppgifterna var korta och enkla i början men blev svårare mot slutet.

Distans :)

Distans. Egen takt. Flexibel. Tydliga krav. 

Föreläsningarna har Thomas som berättarröst, det har jag inte varit med om tidigare att en lärare berättar vid varje "bild",
så man kan följa med. Det är något som fler kurser borde ta efter!

Det är en mycket intressant kurs med användningsområden som är många. 

Jag tyckte kursen höll en ganska lagom nivå. Inget krångel med inloggningar för att se uppgifterna, tentamen etc.
Läraren informerade och svarade alltid via mail, vilket är bra.
Snabb rättning av inlämnade uppgifter med bra feedback.

Man får hands-on erfarenhet och viktig Android kunskap

Upplägget och hastigheten.

Väldigt tydliga och bra lektioner som gjorde att man förstod hur Android är uppbyggt trots dess komplexitet. Uppgifterna i
kursen var också lagom stora och svåra så att man fick en bra "resa" (fastnade inte någonstans men uppfattade inte
heller övningarna som för lätta).
Snabb feedback från läraren.

Vad är i så fall de viktigaste förbättringarna?7.3)

En del historiskt matriel i början av kursen hade varit värt att skrivas om så kursen känts fräsch.

För stor skillnad i inlämningsuppgifterna. De första tre blev jag klar med samma månad (september) medans de andra
två har tagit betydligt mer tid. Jag önskar att Thomas kan svara fortare på mejl, ibland har det tagit en vecka innan han
har skrivit tillbaka.

Denna kurs har mycket stor potential och är en kurs som arbetsgivare tycker är attraktiv att ha med i sitt CV, det är synd
att det är lågprioriterat vid undervisningen.

Kursinnehållet är bra men det vore mer lärorikt om det hade funnits fler föreläsningar man kunde ta del av. Föreläsning
11 om HTML5 hade jag tyckt vore intressant att använda men den är inte klar.

Hemsidan kan göras mer pedagogisk och lättare att hitta på. Till exempel integrera kursen med Black Board eller
liknande system.

Jag tycker zombiespelet tog mycket tid med saker som inte kändes unikt för android. Nu kan det kanske bero på hur
man väljer att lösa den. Jag hade dock gärna sett ett par mindre uppgifter rörande mer andra android api:er/framework/
stuff. 
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Kan tyvärr inte komma på något.

Kanske att webbsidorna skulle kunna snyggas till.

Lite mer fördjupningar i android. Tex verkar det vara skillnaden mellan att bara rotera skärmen och att hela processen
dör. Man hamnar i onCreate i båda fallen, men det verkar vara skillnad på vad som aktiviteten kommer ihåg. Dvs lite mer
om processer, trådar osv.  Lite mer om Fragments osv. Lite mer om skillnader mellan olika android-versioner. Hur funkar
det att lägga ut sin app på Google Play och hur man tar betalt etc. Gärna info om alternativa emulatorer och IDE:s.  Lite
av detta kanske kan gå in i en del 2 av kursen?

Låg nivå på kursen. Men jag kan ha gått in med felaktiga förväntningar. 

Mail om status för medlemmarna kom ut i starten av kursen, men försvann senare. Detta var en bra information för att
veta hur man låg till och var synd att det slutade skickas ut.
Alla delar var inte med för android utan var rena java exempel, detta verkar dock vara WIP.
Ett paket eller liknande för att få igång utvecklingsmiljön, det tog ett tag att komma igång.
Lite mer med designview skulle vara intressant. Allt sköttes nu programmatiskt och det var väldigt svårt att jobba med
editorn för kontroller då den hoppade och for en hel del.

Man kunde ha mer undervisningsmaterial, lektioner på hemsidan.

Har du några andra kommentarer om kursen? T ex synpunkter på kurslitteratur och annat undervisningsmaterial.
Tänk på att även kritiska synpunkter kan formuleras på ett respektfullt sätt.

7.4)

Avsnittet om nätverk hänvisade till ett kapitel i en bok som inte längre var fritt tillgänglig.

Bra upplägg på kursen med lektioner att lyssna på! 

Det finns ingen kurslitteratur, vilket inte gör så mycket då ingen bok tar upp ämnet på ett heltäckande sätt. Då är det
bättre att läraren gör egna föreläsningar och hänvisar till sidor på Internet vilket Thomas har gjort.

Jag hade stora problem i början av kursen med "enkla saker" som att skapa en ny Javaklass och visste inte hur man
gjorde det i Android. Då är det viktigt att man får ett vänligt svar och inte "Funkar det inte att helt enkelt välja "Class"?".
Det är inte lätt i början att installera Android och komma igång med att programmera i en ny miljö, därför skulle jag vilja
att Thomas lägger till det i en ny föreläsning om hur man kommer igång.

En sista sak, Thomas får gärna uppdatera innehållet i föreläsningarna (bilderna) så att det överensstämmer med nya
versioner av Android, speciellt i början då man inte "hittar" bland menyerna.

Exempelprojekten är mycket väl valda, och samtidigt som de är lätta att följa med i täcker de en mycket stor del av
ämnet.
Tack!

8. Kurslitteratur8. Kurslitteratur

Kursen har ingen kursbok, utan använder sig av resurser på webben. Känner du till någon bok som du skulle kunna
rekommendera?

8.1)

Den kurslitteratur som anges köpte jag och tycker den är bra.

Hello,  Android. 

Ingen som skulle vara bättre än det existerande materialet. 

Inte bättre än Googles dokumentation och design guidelines på webben. De är riktigt bra! 

Ja. Android 4 Application Development av Reto Meier.

Jag har läst två böcker som jag tycker är intressanta och komplement till denna kurs.

1) Hello, Android: Introducing Google's Mobile Development Platform (Pragmatic Programmers)
ISBN: 9781934356562

2) Android Application Development For Dummies, 2nd Edition
ISBN: 1118387104

Jag har två böcker och de är bra för att kunna söka efter förklaringar. Vill dock inte rekommendera dem eftersom de har
brister som läroböcker. Developer.android-utvecklingsresurser på webben kan ibland vara svåra att följa och för min del
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är ofta StackOverflow ett bra komplement med exempel. Ibland saknar jag dock enkla pedagogiska förklaringar och det
tar lite tid att hitta sådana och exempel som är kompletta och fungerar som man önskar. Tror dock att jag med tiden har
fått bättre kläm på hur det är tänkt att man ska använda Androidresurserna. Vill gärna lösa vissa
programmeringsproblem snabbt, men det kan nog inte skada att man lär sig mer av hur olika delar i en Androidapp är
avsedda att fungera ihop. Alltså lite mer systemkunskap kan jag tänka mig underlättar för att få robustare appdesign.

Nej

Nej, tyvärr.

Nej. Tycker dock att kursen fungerar ganska bra utan kursbok. Bra att du tipsar om stackoverflow! 

The Busy Coders guide to Android Development

nej, resurserna på nätet är dem mest uppdaterade.
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Alla noteringar av utvärderingen

Thomas Padron-Mccarthy (2014-02-15 på17:39:55):

Kursen gick under hela höstterminen 2013, med studier och inlämning av uppgifter i egen takt, och en hemtenta i
december med omtenta i januari.

70 studenter var registrerade på kursen.
32 studenter (46 procent) är godkända på hemtentan.
11 studenter (16 procent) är klara med alla de obligatoriska inlämningsuppgifterna, som ger betyget 3 på kursen.
Dessutom har ytterligare några lämnat in uppgifter som jag inte hunnit rätta än.
44 studenter (63 procent) har lämnat in minst en inlämningsuppgift.
29 studenter (41 procent) har lämnat in minst två. (Den första uppgiften är mycket enkel.)

Bortfallet brukar vara stort på distanskurser, med många studenter som anmäler sig men sedan kanske inte ens hinner
börja arbeta med kursen, så detta är inga onormala siffror.

Som en jämförelse var under det föregående kurstillfället (vårtferminen 2013) 34 studenter registrerade på kursen, och
vid kursutvärderingen efter den var 7 studenter (21 procent) godkända på hemtentan. 6 studenter (18 procent) var
klara med de obligatoriska inlämningsuppgifterna.

18 studenter (26 procent) har svarat på kursvärderingen, vilket inte är en så stor andel av de registrerade, men en hög
andel av dem som verkar ha följt kursen aktivt. Man kan misstänka att det är ungefär samma personer. Som vid det
förra kurstillfället har studenterna huvudsakligen gett goda betyg (mest fyror och femmor) till kursen. Fritextsvaren är
också i huvudsak berömmande, men det finns några bra förslag på förbättringar. Som förra gången svarar jag att jag
ska se om jag kan göra korta videofilmer om en del saker i kursen, men tiden kommer förmodligen inte att räcka till
inom den närmaste framtiden nu heller.

Fritextsvaren finns inte med i den version av kursvärderingen som publiceras automatiskt, så därför lägger jag en
version som innehåller dessa på kursens hemsida, http://basen.oru.se/kurser/android/2013-2014-p12/

Några kommentarer till en del av fritextsvaren:

Det stämmer att materialet, särskilt lektionerna i början, börjar bli lite föråldrat. Inte det historiska materialet om Apple
Newton och så vidare, utan de Android- och Eclipse-speficika sakerna, som utvecklas snabbt, och ändras varje år. Så
fort jag hinner ska det uppdateras, men det ser inte ut att bli det här året.

Det är viktigt som lärare att tänka på hur man formulerar sig, och det läraren upplever som en enkel fråga om
förtydligande av en students fråga kan upplevas som drygt eller otrevligt.

Det stämmer när jag tittar i kursinnehållet att ganska mycket är generell programmering och generell Java, och att en
del av tiden skulle kunna fokuseras på mer Android-specifika saker.

Sökandet efter en lämplig kursbok fortsätter. Jag har listat några av förslagen på hemsidan för vårterminens upplaga
av kursen.


