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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Eftersom undertecknad endast tagit över kurstillfället i slutskedet är det svårt att analysera kursvärderingen. Några
kommentarer kan dock göras vad gäller de synpunkter som kommit fram.

Vad gäller uppgifter att räkna så finns många i kursboken att välja bland. Listan av "rekommenderade uppgifter" är ett
rekommenderat minimum så det går att finna andra liknande uppgifter i kursboken. Undertecknad brukar rekommendera att
studenter går samman och skapar trådar i diskussionsforumet där de gemensamt kan diskutera lösningar till uppgifter som
inte har ett facit. Om studenterna är oense om svaret kan de be läraren titta i tråden och få svar.

Vad gäller inlämningsuppgifter i grupp och på distans så har ämnet bestämt att de skall finnas. Dels är tanken att de skall
bidra till att studenter arbetar tillsammans och diskuterar, inte bara inlämningsuppgifterna utan också andra uppgifter de
jobbar med under kursens gång. Att ha videomöte några gånger under kursen är inte ett dåligt förslag och det har testats.
Ett problem är dock (noterades vid testandet) att eftersom studenterna arbetar med kursen vid valfri tid på dygnet är det
svårt att hitta en lämplig tid då många kan vara med i videomötet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Stor del av hjälpmaterialet till kursen består av filmer skapade i ett system som är på väg att stängas. Detta innebär att
filmerna behöver ersättas med liknande filmer skapade i vårt nya system. Att ersätta filmmaterialet (i alla fall till viss del) är
något som behövs inför nästa kurstillfälle. I den gamla lärplattformen Its Learning fanns för kursen även självrättande tester
samt skapat hemsideliknande material. Dessa kunde inte överföras till den nya lärplattformen Canvas så skapande av
liknande hjälpmaterial i Canvas som det som fanns i Its Learning planeras inför kommande kurstillfälle.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


