
Kursanalys DD101N/	  DA2002/DVG006 2015 

Kursdata	  
Förberedande	  kurs	  i	  programmering	  och	  datalogiskt	  tänkande,	  DD101N/	  
DVG006,	  Introduktion	  till	  programmering	  och	  datalogiskt	  tänkande	  DA2002,	  
3	  poäng	  
Kursledare:	  Olle	  Bälter	  
Kursen	  är	  en	  webbkurs	  som	  inte	  kräver	  någon	  fysisk	  närvaro.	  
Antal	  registrerade	  studenter:	  1988	  (upp	  5%)	  varav	  721	  (upp	  18%)	  kvinnor.	  
Kurslitteratur	  ingår	  i	  kursen	  på	  nätet.	  
Kursen	  består	  av	  4	  labbmoment	  om	  vardera	  0.8,	  0.8,	  0.7,	  0.7	  hp.	  	  
Hur	  många	  studenter	  som	  klarat	  kursens	  olika	  moment	  	  
Lab1:	  1988	  (varav	  721	  kvinnor)	  Lab2:	  1764	  (609)	  Lab3:	  1604	  (538)	  Lab4:	  
1536	  (513)	  
	  
Prestationsgrad:	  87%	  (första	  examinationstillfället	  är	  inte	  relevant)	  	  
Examinationsgrad:	  77%	  (första	  examinationstillfället	  är	  inte	  relevant)	  
Prestationerna	  för	  kvinnor	  ligger	  i	  år	  sex	  procentenheter	  under	  männens,	  vilket	  
är	  2%-‐enheter	  sämre	  än	  ifjol	  (men	  8%-‐enheter	  bättre	  än	  året	  innan).	  	  

Mål	  
Kursens	  mål	  är	  att	  ge	  grundläggande	  kunskaper	  om	  datorhandhavande,	  och	  
programmering	  för	  att	  studenterna	  ska	  få	  en	  gemensam	  och	  god	  grund	  i	  
datoranvändning	  och	  programmering	  inför	  utbildning	  på	  högskolan	  som	  kräver	  
kunskaper	  i	  programmering.	  	  

Förändringar	  inför	  denna	  kursomgång	  
Antagningen	  till	  sommarkursomgångarna	  på	  KTH	  fungerade	  ok,	  när	  de	  väl	  
började.	  	  

Sammanfattning	  
Kursen	  har	  fungerat	  bra	  även	  i	  år.	  	  

Undervisningen	  
Eftersom	  det	  är	  en	  nätkurs	  är	  det	  ffa	  mentorerna	  på	  NTI	  som	  har	  direkt	  
studentkontakt,	  men	  det	  har	  endast	  kommit	  enstaka	  frågor	  från	  mentorerna	  
vilket	  tyder	  på	  att	  kursen	  är	  mogen.	  

Examination	  
Samtliga	  moment	  redovisas	  genom	  att	  svara	  på	  generiska	  frågor	  på	  webben.	  Om	  
man	  misslyckas	  med	  ett	  prov	  kan	  man	  alltså	  göra	  om	  det	  igen	  omedelbart,	  men	  
frågorna	  kommer	  att	  se	  annorlunda	  ut,	  även	  om	  dom	  frågar	  efter	  samma	  saker.	  

Kurslitteratur	  
Ingår	  i	  kursmaterialet	  på	  webben.	  



Studentenkät	  
I	  år	  har	  tekniken	  för	  kursenkäter	  fungerat	  mycket	  bättre	  och	  totalt	  har	  990	  (ifjol	  
602)	  svar	  har	  inkommit.	  Dessa	  verkar	  i	  allmänhet	  nöjda	  med	  kursen.	  	  

Tidsåtgång	  
Den	  största	  gruppen	  av	  respondenterna	  (59%)	  anger	  att	  de	  lagt	  ner	  mindre	  tid	  
än	  de	  2	  veckor	  heltidsstudier	  som	  kursen	  nominellt	  kräver.	  7%	  har	  dock	  lagt	  ner	  
mer	  än	  detta.	  Samtidigt	  uppger	  59	  %	  att	  nivån	  på	  kursens	  innehåll	  var	  lagom,	  
12	  %	  hög	  eller	  mycket	  hög	  och	  29%	  lätt	  eller	  alltför	  lätt.	  Eftersom	  vi	  informerar	  
om	  att	  det	  finns	  en	  större	  och	  mer	  omfattande	  kurs	  för	  de	  som	  anser	  att	  denna	  är	  
för	  lätt	  så	  bedömer	  vi	  att	  kursen	  har	  rätt	  nivå	  för	  de	  studenter	  den	  är	  avsedd	  för.	  
Vi	  har	  förtydligat	  informationen	  så	  att	  de	  som	  finner	  denna	  kurs	  alltför	  lätt	  
rekommenderas	  att	  välja	  den	  större	  kursen	  istället,	  men	  det	  verkar	  vara	  svårt	  för	  
studenterna	  som	  väljer	  fel	  att	  avbryta	  och	  ta	  sig	  an	  den	  större	  kursen.	  Vissa	  
studenter	  hindrades	  också	  av	  att	  deras	  gymnasiebetyg	  inte	  rapporterades	  in	  i	  tid	  
för	  den	  större	  kursen.	  

Kontakt	  med	  kursen	  
Informationen	  om	  kursen	  har	  skötts	  Okej	  eller	  Bra	  anser	  97	  %.	  De	  klagomål	  som	  
framkommer	  i	  kommentarerna	  handlar	  främst	  om	  anmälan,	  registrering	  och	  
antagningsinformation.	  	  
	  
Slutsatsen	  är	  att	  kursens	  upplägg	  fungerar	  väl	  och	  både	  mentorer	  och	  teknisk	  
support	  fungerar	  bra,	  när	  den	  behövs.	  

Kursinnehåll	  
73	  %	  anger	  att	  de	  tyckte	  ”Bra”	  eller	  ”Mycket	  bra”	  om	  kursmaterialet.	  	  
90	  %	  anser	  att	  kursen	  motsvarade	  deras	  förväntningar.	  I	  kommentarerna	  från	  de	  
10	  %	  som	  svarade	  nej	  på	  frågan	  framgår	  det	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  dessa	  hade	  
väntat	  sig	  högre	  svårighetsgrad	  eller	  mer	  innehåll.	  Några	  personer	  klagar	  dock	  
på	  att	  nivån	  var	  för	  hög.	  
	  
81	  %	  har	  lärt	  sig	  åtminstone	  några	  värdefulla	  saker	  (eller	  mer),	  2	  %	  inget	  alls.	  
66	  %	  tror	  att	  de	  kommer	  att	  ha	  ganska	  eller	  mycket	  stor	  nytta	  av	  det	  som	  de	  lärt	  
sig.	  	  
	  
Slutsatsen	  är	  att	  kursens	  upplägg	  fungerar	  väl	  och	  att	  nästan	  alla	  lär	  sig	  
någonting.	  De	  som	  inte	  lär	  sig	  något	  alls,	  eller	  önskar	  i	  kursenkäten	  (se	  nedan)	  
att	  kursen	  borde	  vara	  mer	  omfattande	  borde	  ha	  valt	  DD100N/DA2003	  
istället/också;	  vi	  kan	  inte	  tvinga	  folk	  att	  byta	  kurs,	  men	  vi	  kan	  fortsätta	  försöken	  
att	  informera	  bättre.	  	  

Verkligt	  kursinnehåll	  
Kursen	  innehåller	  grunderna	  i	  Python	  till	  och	  med	  slingor	  och	  listor,	  men	  inga	  
funktioner	  (def).	  Ett	  avsnitt	  behandlar	  filsystems	  trädstruktur	  och	  Unix	  eller	  
DOS-‐kommandon	  för	  grundläggande	  manipulering	  av	  dessa.	  



Planerade	  förändringar	  
I	  år	  har	  några	  respondenter	  föreslagit	  konkreta	  förbättringar	  som	  vi	  har	  ordnat	  
till	  i	  materialet.	  Det	  mesta	  handlade	  om	  skriv-‐	  och	  referensfel	  som	  följde	  av	  
uppdateringarna. 

Fritextsvar	  (utdrag)	  
Jag	  avslutade	  kursen	  i	  förväg	  beroende	  på: 
Var enkelt och gick snabbt att genomföra  
	  
Hur	  kan	  kursen	  förbättras? 
Det skulle vara bra om det fanns flera övningar för att man ska kunna 
tränna och förstå bättre det man har lärt sig.  

Eftersom jag var i princip helt ny till programmering, så var jag rädd att 
den här kursen skulle vara alltför tidskrävande, men jag hade fel. Detta 
var en kurs, som var rättfram och tydligt strukturerad, och jag blev färdig 
med den ganska fort.  

Hade inga förväntningar förutom att det nog skulle bli väldigt jobbigt. 
Första gången jag har studerat över nätet och blev glatt överraskad. 
Tycker att kursmaterialet varit väldigt bra och mentorerna väldigt kunniga 
och tydliga.  

Uppskattar mentorernas svar i forumet, lite kryptiska för att led en i rätt 
riktning utan att skriva ut svaret. Uppskattar verkligen den funktionen.  

Tack så mycket för att ni använder er av pronomen hen.  

Jag antar att om jag slutför kursen så kommer jag ha stor nytta av den då 
jag är intresserad av att läsa Kognitionsvetenskap 180hp där 
programmering är en del av kursen.  

Jag hade helt ärligt inte haft något emot att lära mig lite mer  

Python verkar vara ett bra språk att börja med, och det vore kul om det 
fanns fler kurser i samma stil med andra språk. Python gör sig bra som 
ett språk för nybörjare eftersom syntaxen inte är så krånglig, så andra 
språk kanske skulle kunna ges på en mer avancerad nivå än denna kurs.  

Kanske något extrakapitel med lite fördjupning inför högskolan. 
Exempelvis ett valfritt kapitel där man får lära sig mer!  

På vissa övningar där det fanns flervals-alternativ så vore det bra om man 
kunde se vilka svar man hade rätt på. Det kanske ligger någon poäng 
bakom det upplägget men det förvirrade en del. Annars är jag nöjd, 
kursen var bra och nyttig!  

Ändra så att man måste ange både i DOS och i Unix under delen 
filhantering. Det var inte nödvändigt att lära sig DOS för att klara av den 
delen.  

 


