
Kursanalys DD101N/	  DA2002 2012 

Kursdata	  
Förberedande	  kurs	  i	  programmering	  och	  datalogiskt	  tänkande,	  DD101N,	  
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:	  1546	  varav	  524	  kvinnor.	  
Kurslitteratur	  ingår	  i	  kursen	  på	  nätet.	  
Kursen	  består	  av	  4	  labbmoment	  om	  ¾	  hp	  var.	  	  
Hur	  många	  studenter	  som	  klarat	  kursens	  olika	  moment	  	  
Lab1:	  1378	  (varav	  445	  kvinnor)	  Lab2:	  1218	  (380)	  Lab3:	  1108	  (342)	  Lab4:	  
1049	  (318)	  
	  
Prestationsgrad:	  77%	  (första	  examinationstillfället	  är	  inte	  relevant)	  	  
Examinationsgrad:	  68%	  (första	  examinationstillfället	  är	  inte	  relevant)	  
Prestationerna	  för	  kvinnor	  ligger	  i	  år	  sex	  procentenheter	  under.	  Samtliga	  har	  
marginella	  skillnader	  mot	  fjolåret.	  Prestationerna	  är	  1%	  lägre,	  examinationen	  
2%	  lägre	  och	  kvinnorna	  presterar	  2%	  bättre.	  

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	  
Kursen	  har	  formellt	  sett	  getts	  helt	  och	  hållet	  på	  Stockholms	  universitet	  och	  det	  
har	  fungerat	  bra.	  Flytten	  innebar	  också	  en	  höjning	  av	  förkunskapskraven	  till	  
Matte-‐C.	  Vi	  introducerade	  både	  en	  Facebooksida	  och	  sajten	  
sommarprogrammering.se	  och	  detta	  resulterade	  i	  nytt	  rekord	  i	  antalet	  
studenter.	  	  
	  
Pga	  omständigheter	  utanför	  kursledarens	  kontroll	  gick	  vårens	  inbjudansbrev	  ut	  
senare	  än	  önskvärt,	  men	  det	  verkar	  inte	  ha	  påverkat	  rekryteringen	  nämnvärt.	  

Sammanfattning	  
Kursen	  verkar	  ha	  fungerat	  bra	  även	  i	  år	  trots	  det	  ökande	  antalet	  studenter.	  	  

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	  
Även	  i	  år	  har	  inte	  tekniken	  för	  kursenkäter	  fungerar	  som	  den	  skulle	  och	  endast	  
189	  svar	  har	  inkommit.	  Dessa	  verkar	  dock	  i	  allmänhet	  nöjda	  med	  kursen.	  	  

Tidsåtgång	  
Den	  största	  gruppen	  av	  respondenterna	  (44%)	  anger	  att	  de	  lagt	  ner	  mindre	  tid	  
än	  de	  2	  veckor	  heltidsstudier	  som	  kursen	  nominellt	  kräver.	  En	  fjärdedel	  har	  dock	  
lagt	  ner	  mer	  än	  detta.	  Samtidigt	  uppger	  61%	  att	  nivån	  på	  kursens	  innehåll	  var	  
lagom,	  11%	  hög	  och	  28%	  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	  
är	  bedömer	  vi	  att	  kursen	  har	  rätt	  nivå	  för	  de	  studenter	  den	  är	  avsedd	  för.	  

Rekrytering	  
Flytten	  till	  Stockholms	  universitet	  medförde	  också	  en	  höjning	  av	  
antagningskraven	  till	  Matematik-‐C.	  Eftersom	  vi	  möjliggör	  för	  studenter	  att	  läsa	  
kursen	  innan	  antagningen	  blir	  klar	  (eftersom	  den	  processen	  tar	  sådan	  tid)	  kan	  
det	  ha	  drabbat	  några	  studenter	  som	  efter	  att	  ha	  slutfört	  kursen	  inte	  blir	  antagna.	  
Av	  respondenterna	  var	  det	  4%	  anger	  att	  de	  inte	  uppfyllde	  antagningskraven.	  	  
	  
Det	  är	  dock	  mycket	  sällan	  att	  studenter	  inte	  blir	  antagna	  för	  att	  de	  inte	  uppfyller	  
antagningskravet.	  Betydligt	  vanligare	  i	  denna	  kategori	  är	  att	  studenter	  drabbas	  
för	  att	  de	  inte	  hörsammar	  de	  mail	  de	  får	  från	  mentorerna	  om	  att	  de	  måste	  söka	  
till	  kursen	  på	  antagning.se	  om	  de	  vill	  ha	  poäng.	  
	  
Det	  är	  som	  väntat	  främst	  respondenter	  med	  goda	  resultat	  på	  matematiken	  från	  
gymnasiet	  som	  läser:	  92%	  hade	  minst	  väl	  godkänt	  på	  någon	  gymnasiekurs	  i	  
matematik.	  
	  
Internet	  generellt	  är	  den	  främsta	  källan	  till	  kännedom	  om	  kursen	  (50%).	  
Därefter	  följer	  e-‐brev	  (21%)	  och	  pappersbrev	  (15%),	  det	  sista	  gäller	  egentligen	  
rekryteringen	  till	  preppkursen	  i	  matematik,	  men	  det	  utskicket	  leder	  alltså	  till	  
rekrytering	  till	  programmeringskursen	  (och	  vi	  har	  sett	  tidigare	  att	  e-‐
postutskicket	  för	  programmeringskursen	  leder	  till	  ökad	  rekrytering	  för	  
matematikkursen).	  

Kontakt	  med	  kursen	  
Mentorerna,	  forumet	  och	  studieplanen	  var	  de	  tre	  saker	  som	  flest	  inte	  hade	  någon	  
större	  nytta	  av	  (48,	  40,	  resp	  30%).	  Samtidigt	  vet	  vi	  från	  tidigare	  år	  att	  just	  
mentorerna	  uppskattades	  av	  de	  som	  behöver	  en	  dialog.	  	  
	  



Informationen	  om	  kursen	  har	  skötts	  Okej	  eller	  Bra	  anser	  88%.	  De	  klagomål	  som	  
framkommer	  i	  kommentarerna	  från	  de	  3%	  som	  anser	  att	  den	  var	  dålig	  handlar	  
mest	  om	  registrering	  av	  poäng	  (se	  också	  rubriken	  rekrytering).	  	  
	  
Slutsatsen	  är	  att	  kursens	  upplägg	  fungerar	  väl	  och	  både	  mentorer	  och	  teknisk	  
support	  fungerar	  bra,	  när	  den	  behövs.	  

Kursinnehåll	  
80%	  anger	  att	  de	  tyckte	  ”Bra”	  eller	  ”Mycket	  bra”	  om	  kursmaterialet.	  	  
82%	  anser	  att	  kursen	  motsvarade	  deras	  förväntningar.	  I	  kommentarerna	  från	  de	  
9%	  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.	  
	  
63%	  har	  lärt	  sig	  åtminstone	  några	  värdefulla	  saker,	  4%	  inget	  alls.	  43%	  tror	  att	  de	  
kommer	  att	  ha	  ganska	  eller	  mycket	  stor	  nytta	  av	  det	  som	  lärt	  sig.	  	  
	  
Slutsatsen	  är	  att	  kursens	  upplägg	  fungerar	  väl	  och	  att	  nästan	  alla	  lär	  sig	  
någonting.	  De	  som	  inte	  lär	  sig	  något	  alls	  borde	  ha	  valt	  DD100N/DA2003	  istället,	  
men	  vi	  kan	  inte	  tvinga	  folk	  att	  byta	  kurs.	  	  

Fritextsvar	  (utdrag)	  
Det	  är	  svårt	  att	  säga	  i	  och	  med	  att	  jag	  inte	  hade	  några	  förväntningar	  alls	  på	  den	  
och	  det	  var	  så	  länge	  sedan	  så	  man	  minns	  inte	  speciellt	  mycket.	  Men	  jag	  känner	  
nu,	  en	  bit	  in	  i	  min	  nuvarande	  utbildning	  att	  även	  om	  man	  kanske	  inte	  alls	  gör	  
samma	  saker	  så	  fick	  man	  definitivt	  igång	  programmeringstänket.	  
	  
För	  mig	  var	  upplägget	  helt	  perfekt.	  Bra	  struktur	  som	  gjorde	  mig	  ständig	  
medveten	  om	  vilket	  mål	  jag	  arbetade	  mot.	  Jag	  hade	  gärna	  läst	  fler	  kurser	  med	  
större	  svårighetsgrad	  förutsatt	  att	  upplägget	  var	  som	  detta.	  Alltså	  
kommunikativt	  och	  webbaserad.	  Möjligtvis	  att	  man	  hade	  kunnat	  lägga	  till	  något	  
tillfälle	  där	  man	  hade	  kunnat	  få	  tillfälle	  att	  fråga	  lärare	  om	  hjälp,	  face-‐	  2-‐face.	  
tacK!	  
	  
Hade	  lite	  nytta	  av	  kursen	  när	  jag	  började	  civilingenjör	  datateknik,	  men	  bara	  den	  
första	  eller	  två	  första	  veckorna.	  	  
	  
Den	  var	  jättebra	  upplagd	  men	  uppfyllde	  inte	  mina	  förväntningar	  då	  jag	  inte	  
tyckte	  att	  den	  gick	  speciellt	  djupt	  alls.	  
	  

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	  2013	  kommer	  kursmaterialet	  att	  genomgå	  en	  större	  revidering	  av	  
texterna.	  Det	  har	  ju	  hänt	  en	  del	  med	  t	  ex	  minnen,	  hastigheter	  och	  tillämpningar	  
sedan	  2006.	  Samtidigt	  ska	  vi	  göra	  en	  översyn	  ur	  genusperspektiv	  för	  att	  
förhoppningsvis	  komma	  tillrätta	  med	  genomströmningen.	  
	  


