
Kursanalys DD101N 2010 

Kursdata	  
Förberedande	  kurs	  i	  programmering	  och	  datalogiskt	  tänkande,	  DD101N,	  3	  poäng	  
Kursledare:	  Olle	  Bälter	  
Kursen	  är	  en	  webbkurs	  som	  inte	  kräver	  någon	  fysisk	  närvaro.	  
Antal	  registrerade	  studenter:	  1102	  varav	  419	  kvinnor	  (38%).	  
Kurslitteratur	  ingår	  i	  kursen	  på	  nätet.	  
Kursen	  består	  av	  4	  labbmoment	  om	  ¾	  hp	  var.	  	  
Hur	  många	  studenter	  som	  klarat	  kursens	  olika	  moment	  	  
Lab1:	  983	  (359)	  Lab2:	  855	  (300)	  Lab3:	  771	  (261)	  Lab4:	  740	  (246)	  
	  
Prestationsgrad:	  76%	  (första	  examinationstillfället	  är	  inte	  relevant,	  -‐7%	  jämfört	  
med	  ifjol,	  men	  identiskt	  med	  2008)	  	  
Examinationsgrad:	  67%	  (första	  examinationstillfället	  är	  inte	  relevant,	  -‐4%	  
jämfört	  med	  ifjol,	  men	  upp	  från	  61%	  2008)	  
Prestationerna	  för	  kvinnor	  ligger	  i	  år	  6	  procentenheter	  under	  totalen	  och	  
examinationsfrekvensen	  9	  procentenheter	  under.	  Om	  man	  studerar	  de	  enskilda	  
momenten	  ser	  man	  att	  trenden	  under	  kursen	  är	  dålig;	  kvinnorna	  presterar	  6%	  
sämre	  på	  lab1	  och	  det	  sjunker	  lab	  för	  lab	  till	  14%	  på	  lab4.	  Detta	  är	  en	  klart	  
negativ	  utveckling	  sedan	  2008	  då	  kvinnorna	  presterade	  något	  bättre	  än	  männen.	  	  

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	  
I	  år	  lyckades	  vi	  med	  e-‐post-‐utskicket	  till	  vårens	  sökande	  till	  
högskole/universitetsutbildningar	  där	  vi	  antar	  att	  programmeringskunskaper	  
kommer	  till	  nytta.	  Däremot	  gjorde	  vi	  inget	  motsvarande	  inför	  vårterminens	  start.	  
Totalt	  innebar	  det	  att	  antalet	  studenter	  steg	  till	  427%	  av	  fjolårets.	  
	  
Trots	  det	  mycket	  större	  studentantalet	  (som	  förmodligen	  har	  hjälpts	  en	  del	  av	  
konflikten	  med	  CSN;	  43	  av	  studenterna	  var	  registrerade	  på	  KTH-‐program)	  har	  
genomströmningen	  bibehållts	  på	  en	  tillfredsställande	  nivå.	  Generellt	  har	  
genomströmningen	  gått	  ner	  på	  KTH	  under	  konflikten	  med	  CSN	  då	  studenter	  
anmäler	  sig	  till	  fler	  kurser	  än	  vanligt	  för	  att	  inte	  riskera	  hamna	  i	  konflikt	  med	  
CSNs	  regeltolkning.	  

Sammanfattning	  
Kursen	  verkar	  ha	  fungerat	  bra	  även	  i	  år,	  men	  kvinnornas	  prestationer	  är	  
oroande.	  Den	  enda	  större	  skillnaden	  förutom	  rekryteringen	  är	  att	  vi	  övergått	  till	  
Python	  3	  som	  för	  denna	  inledningskurs	  är	  något	  mer	  komplicerad	  (läs	  print-‐
satsen	  är	  	  inte	  lika	  enkel)	  än	  Python	  2.	  



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	  
Vi	  utvecklade	  inför	  detta	  läsår	  en	  ny	  kursenkät	  som	  ska	  kunna	  användas	  för	  alla	  
RCN:s	  kurser.	  Enkäten	  har	  endast	  funnits	  som	  en	  länk	  i	  student	  lounge.	  246	  svar	  
kom	  in,	  dvs	  22%	  av	  de	  kursregistrerade	  svarade.	  
	  

Tidsåtgång	  
En	  överväldigande	  majoritet	  (87%	  anger	  att	  de	  lagt	  ner	  två	  heltidsveckor	  eller	  
mindre	  på	  kursen	  (3hp	  ska	  motsvara	  två	  veckor).	  I	  detta	  ingår	  dock	  att	  minst	  
10%	  av	  respondenterna	  inte	  har	  slutfört	  kursen.	  Samtidigt	  uppger	  58%	  att	  nivån	  
på	  kursens	  innehåll	  var	  lagom,	  7%	  högt	  och	  35%	  lätt.	  

Rekrytering	  
Rekryteringsbrevet	  som	  skickades	  ut	  via	  e-‐post	  ledde	  till	  kännedom	  om	  denna	  
kurs	  för	  54%,	  näst	  vanligaste	  sättet	  att	  hitta	  kursen	  var	  Internet	  (31%).	  Trots	  att	  
inget	  pappersbrev	  gått	  ut	  angående	  denna	  kurs	  anger	  11%	  att	  de	  fick	  kännedom	  
om	  kursen	  på	  det	  sättet,	  vilket	  talar	  för	  att	  de	  olika	  nätbaserade	  kurserna	  hjälper	  
varandra	  med	  rekryteringen.	  	  

Information	  
Hela	  90%	  anger	  att	  informationen	  om	  kursen	  skötts	  okej	  eller	  bra?	  (Både	  om	  
kursupplägg	  och	  mer	  praktisk	  information	  om	  anmälan,	  antagning	  m.m.)	  

Kursmaterial	  
Kursmaterialet	  anses	  bra	  eller	  mycket	  bra	  av	  79%.	  Endast	  7%	  svarar	  nej	  på	  
frågan	  om	  kursen	  motsvarade	  deras	  förväntningar.	  72%	  uppger	  att	  dom	  tror	  att	  
de	  kommer	  att	  ha	  ganska	  eller	  mycket	  stor	  nytta	  av	  det	  dom	  lärt	  sig	  i	  denna	  kurs	  
och	  78%	  anser	  att	  de	  har	  läsrt	  sig	  åtminstone	  några	  värdefulla	  saker.	  
	  
Slutsatsen	  är	  att	  kursens	  upplägg	  fungerar	  väl	  och	  att	  studenterna	  lär	  sig	  saker.	  



Kursavhopp	  
På	  frågan	  ”	  Om	  du	  inte	  gjort	  klart	  hela	  kursen,	  vad	  är	  anledningen	  till	  det?”	  fick	  
endast	  alternativet	  ”Tidsbrist”	  fler	  än	  fyra	  svar	  varför	  det	  är	  svårt	  att	  dra	  några	  
slutsatser.	  

Nätbaserade	  kurser	  
Mellan	  23	  och	  41%	  är	  positiva	  till	  olika	  former	  av	  nätbaserat	  stöd	  i	  
campuskurser.	  En	  person	  var	  emot.	  Hela	  84%	  skulle	  gärna	  läsa	  andra	  kurser	  på	  
samma	  sätt.	  
	  
Slutsatsen	  är	  att	  kursens	  upplägg	  fungerar	  väl	  och	  kan	  vara	  ett	  stöd	  i	  
rekryteringen	  till	  andra	  kurser.	  

Fritextsvar	  (utdrag)	  
De	  allra	  flesta	  svaren	  är	  positiva:	  
Jag	  anser	  att	  kursen	  har	  haft	  det	  absolut	  bästa	  upplägget	  någonsin	  
Kursmaterialet,	  övningarna	  och	  proven	  var	  så	  pass	  bra	  så	  jag	  hade	  inte	  behov	  av	  annan	  hjälp	  
från	  t.ex.	  forumet	  
Ogillar	  oftast	  E-‐post	  reklam	  men	  kan	  tänka	  mig	  att	  ni	  sett	  att	  jag	  ansökt	  till	  Teknisk	  högskola,	  
och	  därför	  tycker	  jag	  att	  det	  var	  ett	  utmärkt	  sett	  att	  locka	  "kunder".	  
Jag	  trodde	  inte	  att	  det	  skulle	  vara	  så	  roligt.	  Men	  det	  var	  det.^^	  
Intressantare	  och	  lättare	  än	  förväntat	  
Jag	  hade	  egentlingen	  inga	  som	  helst	  förväntningar	  när	  jag	  började	  kursen,	  men	  jag	  blev	  
oerhört	  glad	  och	  tacksam	  när	  jag	  började	  läsa	  och	  insåg	  att	  ni	  tar	  allt	  från	  början!	  
Har	  programmerat	  tidigare	  men	  visste	  inte	  hur	  långt	  jag	  hade	  kommit	  jämfört	  med	  kursen.	  
Den	  var	  för	  lätt	  för	  mig	  men	  väldigt	  bra	  introduktion	  för	  programmering	  
För	  min	  personliga	  del	  har	  jag	  tagit	  kursen	  som	  en	  uppfriskning	  av	  tidigare	  insomnade	  
kunskaper.	  Jag	  har	  programmerat	  yrkesmässigt	  i	  första	  hand	  i	  assembler	  men	  det	  för	  mer	  än	  
25	  år	  sedan.	  	  
	  
De	  negativa	  svaren	  går	  ut	  på	  att	  de	  tycker	  att	  kursen	  borde	  omfatta	  mer	  eller	  
vara	  svårare,	  men	  det	  är	  vad	  nästa	  kurs	  ska	  ta	  upp	  (DD100N),	  vilket	  vi	  nämner	  
redan	  i	  inbjudan.	  Den	  andra	  varianten	  är:	  

Övningarna	  innehåller	  element	  som	  inte	  först	  introducerats	  i	  texten.	  

Vilket	  händer	  ibland	  att	  studenter	  skriver	  i	  forumet	  och	  säger	  till	  mentorerna,	  
men	  i	  år	  har	  verkligen	  alla	  sådana	  specifika	  frågor	  kunnat	  hänvisats	  till	  texten	  på	  
webben.	  	  

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	  detta.	  

Planerade	  förändringar	  
Under	  våren	  kommer	  kursen	  att	  börja	  ges	  även	  på	  Nada	  på	  Stockholms	  
Universitet	  även	  om	  den	  stora	  inbjudan	  kommer	  att	  vara	  till	  KTH-‐kursen	  i	  



avvaktan	  på	  att	  vi	  får	  en	  fungerande	  administration	  på	  Stockholms	  Universitet	  
för	  sommarmånaderna.	  	  
Vi	  ska	  återigen	  bjuda	  in	  till	  vårterminen	  när	  samma	  administration	  är	  testad	  och	  
fungerar.	  	  
Vi	  ska	  undersöka	  om	  det	  går	  att	  skriva	  ett	  skript	  som	  bjuder	  in	  till	  kursenkäten	  
och	  skickar	  ut	  påminnelser.	  
Frågan	  om	  varför	  kvinnor	  presterar	  sämre	  än	  män	  måste	  utredas.	  
	  


