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Samlet vurdering av
gjennomføringen av
emnet

Emnet ble gjennomført for 66 påmeldte studenter, noe som kan
regnes som en sukses, dog med en viss kostnad.
Det ble organisert lab-øvelser for å fremme studentenes tilegnelse
av programmeringsferdigheter. Disse øvelsene ble gitt av en
studentassistent.
Etter at datalaben ble stengt var studentene avhengig av egen
datamaskin for å gjennomføre programmeringsøvelser og løse
mappeoppgaver. Dette forholdet skapte praktiske utfordringer for
både studentene, faglæreren og assistentene.

Er emnet studentevaluert? Hva kom i
så fall fram der?

Det ble brukt et spørreskjema, se rapport her:
https://skjemaker.app.uib.no/report.php?key=8413044xe4d52e546f.
Det kom frem at mappeevaluering er noe studentene liker og de
menta at kursnotatene på nettet var veldig nyttige.
Elllers kan vi si at gruppen var ganske heterogen: noen studenter
hadde gode forkunnskaper og mente kurset var lett, mens andre
hadde mindre gode forkunnskaper og mente kurset var vanskelig.
Noen studenter likte nettbasert undervisning og andre likte det ikke.

Var det noe som ikke
fungerte godt nok?
Er det behov for å
foreta justeringer
eller sette inn tiltak
for å forbedre emnet/
programmet? Hvilke?

Det må bli klarere hva som er målet med dette emnet. Studentene
må få klarere instrukser om hva slags programvare som bør
installeres. Det bør også vurderes å begrense antallet ulike
programmeringsteknikker og -språk. Tidsplanen må kanske
omorganiseres.
Selv om mappevurdering oppleves som positiv, er denne
vurderingsformen mer ressurskrevende enn det som faggruppen
har råd til.

Andre kommentarer
eller innspill

Det store antallet studenter viser at dette emnet dekker et klart
behov, også fra utenfor BAHF-SPRKV. Fordi gruppen var ganske
heterogen mht. forkunnskaper og ferdigheter, var labøvelsene et
viktig tilskudd, spesielt for de som hadde mindre gode
forutsetninger for dette emnet. I neste omgang bør emnet igjen få
en undervisningsassistent.
Undervisning på dette emnet for et relativt stort antall studenter er
ganske ressurskrevende. Faggruppen bør få tilført flere ressurser.

