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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Kursen har överlag tagits emot på ett positivt sätt, även om det finns sakliga delar som kan skärpas till. De muntliga
examinationerna hyllas, salstentan är någon inte lika positiv till. Kurslitteraturen anses av de flesta som positiv, någon
önskar mer kring matriser vid bedömning. Någon anser att för mycket av föreläsningarna kopplas till åk 4-6. Närträffen
ligger för nära salstentatillfället.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Närträffen ligger för nära salstentamen och tar därför tid ifrån tentastudierna, det är ett problem som jag är medveten om.
Vissa av faktorerna kring schemaläggningen kan jag påverka, andra inte. Det är många berörda vars schema måste passa
in. Detta är i åtanke kring schemaläggningen inför nästa kurstillfälle. Salstenta som examinationsform ger en större
rättssäkerhet och likvärdighet i kursen samt är önskad från högre ort. Jag kommer att se över möjligheterna till andra former
av examinationer inför nästa kursomgång. Kurslitteraturen ses ständigt över och även om merparten är positiv inställd till
denna aktuella så ser vi på kursen konstant efter nya ännu mer lämpade sådana. Föreläsningsexempel kopplas i större
mån till 4-6, detta har diskuterats tidigare och vi på kursen har jobbat med att i större mån få med exempel till F-3. Detta kan
och kommer utvecklas ytterligare.

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

