Utvärdering av SI−programmet för grundläggande programmering
STS VT02
Antal möten: 7
Antal närvarande: Max 32, Min 7, Medel 16
Antal enkäter: 26
Deltagit / Ej deltagit: 20 / 6

Frågor riktade till de som deltagit
Tycker du att SI−mötena varit till hjälp för dig? 1=Lite, 5=Mycket
Medelbetyg: 3,4
Medel bland de som deltagit 50% eller mer: 3,8
15 av 20 deltagande elever trodde att SI:n bidragit till att förbättra deras resultat på kursen.
Varför har du valt att delta på SI−möten?
 Få hjälp att lära mig programmering
 För att få mer exempel av det som gåtts igenom på föreläsning. Samt att få mer förklaring
av delar i kursen
 För att få fler exempel på prog.upp.
 Se hur det är
 Bra att höra saker igen och att lösa uppgifter.
 Känt mig osäker, behövde träning och någon som kunde svara på frågor.
 För att få hjälp att förstå olika saker.
 Ville lära mig tänka Java någorlunda. För att se fler typer av problem
 För att få ev. ytterligare förståelse för progr.
 Bättre kunskap
 Se hur det var.
 För att få chans att ställa frågor och sätta teorin, från föreläsningar, till praktik.
 För att få vissa delar från föreläsningen förklarat ytterligare.
 Hopp om att få saker från föreläsningarna ytterligare förklarade. Fick dock många ggr ej
svar.
 För bättre förståelse.
 Försöka lära mig lite mer.
 Jag ville se vad det kunde ge för mig.
 Se om man kan få en klarare bild av allt
 För att komplettera övrig undervisning.
 För att få ytterligare förklaringar för programmering.
Vad tycker du har varit bra på SI−mötena?
 Mindre grupp, bra diskussioner ordentlig genomgång
 Bra med liten grupp. Förberedd lärare. Bra övningar.
 Begrepp reddes ut och bra förklaringar gavs.
 skipLine()−genomgång. Joppe är bra.
 Läraren har varit förberedd
 Fokusering på viktiga saker i kursen. Genomgång på basnivå.
 Man får inga direkta svar. Man får tänka själv.
 Att det kännts ok att "inte kunna ngt". Att vi fått hjälp med grundläggande saker även
senare i kursen.
 Diskussionerna kring program. Bra förklaringar.












Djupare förklaring på saker som endast nämnts i förbifarten.
Bra lärare.
Diskussioner, man behöver inte vara blyg/känna sig dum el. dyl.
Diskussionerna som har uppstått
Repetition. Jespers "Greatest hits"−föreläsning.
Fått lite kompletterande förklaringar och bättre förståelse
Det var bra att Jesper hade förberedda uppgifter
Mycket tydligt & pedagogiskt
Som komplement och tid för reflektion till hur det går till att programmera. Diskussion i
grupper.
Ett annorlunda synsätt mot föreläsningarna. Se från två olika dimensioner.

Vad tycker du varit mindre bra?
Samarbete mellan föreläsare SI−ledare labb−ledare. Mål, viktiga saker etc. Frågestunder
saknas.
 Ibland lite spydighet av läraren, gällande frågor som ställts.
 Hade varit bra med "fristående" lektioner, så att man inte känner att man inte förstår för att
man inte var där lektionen innan.
 Lite långsamt
 Schemaläggning
 När vi jobbade i grupper var kunskapsnivån väldigt olika ibland vilket ledde till att man
ibland bara satt av tiden utan att förstå.
 Att jag var där för lite.
 När det varit jättemånga där
 Lite enkelt.
 Blivit fel då gruppen blivit för stor. Mer diskussion kring labbar och liknande bör "tillåtas".
 För strama regler runt laborationer. Laborationerna är skrivna utifrån föreläsningarna, måste
kunna diskutera dessa.
 Får ej svar på frågor som handledaren anser sig höra till labbar, men som i själva verket
handlar om sådant som tagits upp på föreläsningarna. Slutade i princip gå när detta hände.
 Joppe var försenad till sista mötet.
 Lite för enkelt.
 SI−grupperna har känts för långt från aktuella labbar & lektionsuppgifter.


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: 1 st.
 Jag hade för avsikt, men fick inte tiden att räcka till: 3 st.
Andra orsaker till att du inte deltagit
Jag tänkte gå på några möten, men pga att några av mina klasskamrater hade negativa
erfarenheter av att gå dit valde jag att inte gå.



