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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 27

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
På ett mer generellt plan föreslogs fortsatt långsiktigt arbete med pedagogisk utveckling av kursen med mer
dialogbaserad undervisning, mer digitala hjälpmedel och videomaterial och gärna digitala tentor. 

Mer specifikt föreslogs också utveckling av tydligare instuderingsstöd i form av mer punktade instuderinsgfrågor
för alla momenten som berörs i lärandemålen och kursmaterialet, som komplement till det skrivna
instuderinsgstöd som redan finns. Sådana instuderingsfrågor kan gärna också göras tillgängliga digitalt, t.ex. som
quiz på it's learning eller motsvarande.

Utveckling både av digitala quiz och mer punktade listor med instuderingsfrågor har genomförts och kan
utvecklas vidare. Videomaterial som inspelade föreläsningar har inte utvecklats ännu. Digital tenta planerar att
införas fr.o.m. hösten 2019.
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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.

Överlag har studenterna presterat bra resultat i kursen detta år och kursen har fungerat i huvudsak väl som jag upplever
det.
Deltagandet i kursvärderingsenkäten med bara 6 av 27 studenter som svarar på enkäten ger tyvärr ett lite svagt underlag
för analysen i form av studentrespons. Grundupplevelsen från mig som lärare och den respons som kommit under kursens
gång pekar på att en bred majoritet överlag varit nöjda med kursen. Inga skrivna kommentarer och synpunkter har kommit
in i år. Svaren på själva enkätfrågorna framgår ovan och sammantaget är det överlag ett bra utfall bland de fåtal studenter
som har svarat. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

På ett mer generellt plan föreslår jag fortsatt långsiktigt arbete med pedagogisk utveckling av kursen med mer
dialogbaserad undervisning mm.
Mer konkreta förslag är:
Tentorna ska göras digitala fr.o.m. hösten 2019.
Fortsatt utveckling av de digitala quizen och annat övnings- och instuderingsmaterial.
Ambitionen är också att påbörja pilotprojekt med videomaterial i form av inspelade föreläsningar.

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


