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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kolla över samordningen av kursen samt kursmaterial. Förhoppningsvis inte distans i framtiden.

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.
För få svarande för att ge en enhetlig bild men lämnade kommentarer och diagram tyder på att förändringar
behövs.
Dock var många kommentarer relaterat till coronasituationen som ställt till det. både föreläsningar, övningar
och laborationer.
Att hela kursen genomförts på distans är en stor utmaning och erfarenheten ifrån tidigare kurser med distans
är att det är problematiskt för studenterna med motivation och kontakt med lärarna...
Kursen delades(25% och 75%) av två lärare där kursen var ny för en av lärarna vilket kan ha bidragit till
situationen. En av lärarna spelade in föreläsningarna vilket uppskattades.
Kursen har varit svår att genomföra pga pandemirestriktioner med endast distansarbete samt att en av
lärarna sitter i ett annat land med tillhörande språkbarriär.
Ett fokus på läsanvisningar och till viss del lösningsförslag har varit uppskattat.
Det finns utrymme för förbättring med avseende på lärarstrategi, samordning och kursmaterial.
Tre olika klasser(dataing civ, dataing högs och elektro ing högs) med olika förkunskaper har bidragit till
svårigheter.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Pandemirestriktioner är förhoppningsvis inte aktuellt vid nästa kurstillfälle vilket innebär att en del av
problematiken är löst av det.
Kolla över strategi och planeringen av kursen.

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

