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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
(Detta är förslag från förrförra kurstillfället, se under "Analys" nedan.)
Gruppindelning hade önskats vara gjord av lärare.
Färre exempel, mer tid till att förklara varför man gör som man gör; förslag med färdig lista över
exempel,
så tog det inte så mycket tid att skriva ned själva exemplet.
Önskat motivering till varför man tog just det aktuella exemplet.

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.
Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälle hann inte genomföras, då den kursvärderingen inte var
klar innan detta kurstillfälle startade, men jag använde förslagen från förrförra kurstillfället:
Gruppindelning utfördes av mig som lärare, och det gick bra när det var en liten studentgrupp. Några
studenter som kände varandra i förväg ville ändå vara i en grupp, och det tillät jag.
När det gäller övriga förslag från det kurstillfället, är det svårt att tillämpa dem fullt ut, eftersom det nu var
undervisning på distans istället för undervisning i sal. Så vissa av förslagen blev tillgodosedda eftersom jag
lade ut mer material på Canvas, som kopior av föreläsningar, och därför t.ex. kunde ha exempel uppskrivna i
förväg.
De få studenter (3 stycken) som besvarade denna enkät verkade mycket nöjda med kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Det går att förbättra strukturen i Canvas, så att det blir lättare att hitta.
Jag får fundera på hur jag kan göra grupper i förväg när det är många studenter, och jag inte i förväg vet vilka
av de antagna som faktiskt kommer och går kursen.

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

