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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Föregående analys gav inte upphov till några förändringar. Självtester på its är nytt för årets kursomgång.

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.
Underlag har även inhämtats via en enkät på its, där 7 studenter har svarat.
Studenterna har fått värdera frågorna på en skala 1-5 där 5 är bra och 1 är dåligt.
På frågan om lärandemålen varit tydliga och lättförståeliga ges medelbetyget 4,3, (3 lägst) och att det varit till hjälp vid
inlärningen ges medelbetyget 3,9 (3 lägst). Examinationens överensstämmelse med lärandemålen ges medelbetyget 4,4
(3 lägst).
Det är inte många som gjort de frivilliga laborationerna, och ingen har gjort de frivilliga inlämningsuppgifterna.
Kommentarer kring detta är att labbarna borde vara obligatoriska.
Av de som svarat har 70% gjort alla självtester. De anser att självtesterna bidragit till förståelse och ger medelbetyget 4,4.
En kommentar säger att självtesterna var bra!
Kurslitteraturen består av många olika delar, men basen är ett kompendium som finns tillgängligt via its, övrigt är rapporter
och webbsidor. Betygen för detta är svårtolkat, men de flesta tycker att kompendiet är bra.
På frågan hur kul studenterna tycker att kursen har varit ges medelbetyget 4,1 (3 lägst)
På öppna frågor om vad som varit bra och vad som bör förändras i kursen är de få kommentarerna positiva, att kursen har
varit bra. Någon tycker inte att den borde gå parallellt med examensarbetet och att den borde vara obligatorisk.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Studenterna är i stort nöjda med kursen. Även kursledningen är nöjd, och tycker att kursen fungerar bra. Arbetet med att ta
fram ny kurslitteratur är genomfört och självtesterna har tillförts årets kurs. Analysen ger inte incitament till några stora
förändringar. Man kan möjligen fundera på att göra några av laborationerna obligatoriska. Det kommer troligen att tas fram
en del filmat material till nästa kursomgång som självstudiematerial.

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

