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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Dk1 upplevs som lugnare än dk2 och dk3. Schemalägg en vecka mindre för dk1 och använd den för dk3
(integralavsnittet).
Se till att inte inspelade föreläsningar är onödigt långa, till exempel kan man klippa bort rutinräkningar
(kommentaren har kommit i samband med dk2, men det är en vettig allmän princip).
Kan man göra instruktionerna till inlämningsuppgifterna tydligare?
Överväg att ha två tentor i Dk3. Nackdelen är att det är tentahets oftare, men fördelen är att om man missar en
tenta så missar man inte så många poäng.

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.
Sammanställningen baseras på enkätsvar från sammanlagt 10 campus- och distansstudenter.
Kursinnehållet är egentligen inte nytt jämfört med gymnasiets kurser, så om man kommer direkt från gymnasiet med höga
betyg kan kursen upplevas som i lättaste laget, medan andra får kämpa betydligt mer. Vi har inte fått så många
fritextkommentarer, men det verkar som ett bra beslut att dela upp den ganska mastiga dk3 i två salstentor. Någon tycker att
de olika inlämningsuppgifterna kräver olika mängd jobb i förhållande till antalet hp de omfattar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Det finns studenter som planerar att inte skriva den ordinarie tentan utan omtentan, och för dem är det viktigt att få veta
omtentamensdatum tidigare. Se om vi kan ge fler exempel inför inlämningsuppgiften där man utformar en
lektionsplanering.

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

