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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.

Det är väldigt få svar, endast 3 av 20, men de 3 som svarat är svaren fördelade mellan svarsalternativ A-C. 
Av kommentarer och synpunkter från studenter framkommer att laborationer och föreläsningar har upplevts
som bra och intressanta, och att inspelade filmer önskas behållas på kursen. En kommentar gäller kursboken
inte var bra. I några kommentarer gäller att vi haft amanuenser som rättat rapporter, vilket anses oseriöst. 

Som kursansvarig och under visande lärare anser jag att kursen har fungerat bra. Vi hade enbart studenter
från program, vilket gjorde att laborationstillfällena kunde planeras mer programhomogent. Det skapade en
god atmosfär och studenterna kände till varandra i större utsträckning, eftersom de träffats på laborationer i
tidigare kurser. 

Kommentaren angående sträng rättning av laborationsrapport är inte något som jag som kursansvarig
kommer att vidta någon åtgärd för. Amanuenserna har fått instruktioner hur de ska rätta och de har fått stöd i
rättandet om de varit tveksamma. Många studenter har svårt för att uttrycka sig korrekt i text, och det är
viktigt att vi inte godtar dåligt skrivna rapporter. Det är viktigt med mycket återkoppling, och det har
studenterna fått.

När det gäller kommentaren om kursboken är det inte något som kommer att beaktas inför nästa kurstillfälle
och det är heller inte något som tagit upp av andra studenter. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa kurstillfälle skulle jag vilja införa övningstillfällen istället för rena föreläsningar, eftersom alla
föreläsningar också finns som filmer. Då kan övningstillfällen vara ett bra komplement till filmer, som
studenterna själva tittar på innan övningstillfällen. Det kräver visserligen mer förberedelsetid första gången vi
gör den förändringen.

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


