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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

Strukturen i Canvas önskas förbättrad.

Några studenter tycker att det blir rörigt när de inte förstår ett resonemang, medan andra tröttnar på
att det går för långsamt. Kanske jag kan utnyttja att vissa föreläsningar finns inspelade (från ht 20),
och lägga ut dessa.
Den tid som jag då "får över", skulle kunna användas för att förklara vissa grundbegrepp mer
genomgående.
Dessa mer grundläggande genomgångar skulle ju då inte alla studenter behöva.

Ett förslag från studenter från en tidigare kursomgång, som tål att upprepas:
"Ha en färdig lista över exempel, så tar det inte så mycket tid för studenterna att skriva ned själva
exemplet."
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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.

Nästan bara positiv feedback, vilket är glädjande. Ingen kritik om struktur i Canvas (tvärtom), så användandet
av UPE:s mall verkar ha slagit väl ut! 
Negativ feedback gällde i stort sett bara inlämningsuppgifterna, som av några studenter upplevdes ta tid från
inläsningen. Å andra sidan fanns det studenter som tyckte att inlämningsuppgifterna var viktiga för att ligga i
fas under kursen, så dessa kommer att behållas.

Tidigare upplevda problem (att vissa tycker det går för fort, och andra att det går för långsamt) nämndes inte
i år. Möjlig förklaring:
Jag kunde utnyttja de föreläsningsanteckningar som gjordes för ett år sedan i samband med att kursen kördes
på distans, så dessa anteckningar fanns som komplement till föreläsningarna i sal. Många studenter använde
och uppskattade dessa, så de som tyckte det gick fort kunde gå tillbaka till dessa färdiga anteckningar.

Upplevelsen av tillgänglighet och bemötande av kursansvarig var positiv.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsätt tänka på hur man kan hantera variationen bland studenterna beträffande förmågan att till sig
kursens innehåll. Jag använde inte det som fanns inspelat från tidigare; det skulle nog kunna utnyttjas bättre.

Ett förslag från studenter från en tidigare kursomgång, som tål att upprepas:
"Ha en färdig lista över exempel, så tar det inte så mycket tid för studenterna att skriva ned själva exemplet".
Jag gjorde nu inte detta fullt ut, men kunde delvis utnyttja färdiga föreläsningsanteckningar från ht 20 i detta
syfte. Det går att utveckla detta mera.

Ett önskemål om extra tentamenstillfälle p.g.a pandemin kommer att bli tillgodosett under 2022: Det blir ett
extra tillfälle i augusti 2022. (Normalt har kursen tentor i januari, mars och maj.)

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


