
Utvärdering av SI−programmet för programmeringsteknik
NV grupp 2 HT01

Antal möten: 12
Antal närvarande: Max 10, Min 2, Medel 5

Antal enkäter: 12
Deltagit / Ej deltagit: 7 / 5

Frågor riktade till de som deltagit

Tycker du att SI−mötena varit till hjälp för dig? 1=Lite, 5=Mycket
Medelbetyg: 3,1
Medel bland de som deltagit 50% eller mer: 3,3
Samtliga deltagande elever trodde att SI:n bidragit till att förbättra deras resultat på kursen.

Varför har du valt att delta på SI−möten?
� Verkade bra
� Större chans att fatta något, som nybörjare.
� För att då finns det en chans att jag fattar något.
� Jag tycker det ger mer än föreläsningarna. Jag lär mig mer av att tänka själv än att bara ta

emot information på en föreläsning och saker klarnar.
� För att få möjlighet till diskussion kring vissa moment.
� Något kanske man råkar lära sig

Vad tycker du har varit bra på SI−mötena?
� Gått igenom saker
� Det mesta, på de möten jag gått på
� När vi gått igenom programkod... dvs, göra små uppgifter o gå igenom.
� Att ha samma program som man jobbar vidare med varje gång.
� Mindre grupper

Vad tycker du varit mindre bra?
� Trögt ibland
� Det är nog bara själva ämnet programmering som är tråkigt.
� Jag förstod nästan inget, men det har jag inte gjort på lektionerna heller.

Övriga kommentarer
−

Frågor riktade till de som inte deltagit

Var vänlig ange de orsaker som fått dig att inte deltaga i något SI−möte.
� Jag hade önskat deltaga, men kunde inte. Tiderna för SI−mötena krockade med andra

kurser, laborationer eller arbete: 1 st.
� Jag kände inget behov: 2 st.
� Jag hade för avsikt, men fick inte tiden att räcka till: 1 st.

Andra orsaker till att du inte deltagit
� Det gick åt så mycket tid ändå. Den här kursen borde vara 10p.


