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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 58
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kursanalys:
--
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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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.

Kursen gick bra i år tycker jag, och det verkar de som svarat på enkäten också tycka. Några kommentarer om
tentan som gavs i en ny miljö i år kan vara värda att ta upp dock. Det fanns ett par "barnsjukdomar" i
systemet, ett minustecken hade ramlat bort ur ett testfall t ex och någon uppgift verkar ha varit lite svårare
än övriga inom ett visst moment plus att vi trodde att det skulle vara lättare än det visade sig vara, så vi fick
till slut sänka godkäntgränsen till den vanliga på 50%.

Fördelningen kring Canvas-frågor och Autolab-frågor kan man fundera på lite också.

Vad gäller olika kursböcker var det en service från oss, men det verkar som om studenter föredrar att det
bara finns en enda bok, så det kanske vi ska ändra också.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Bygg ut frågebanken i Autolab lite mer
Se till att alla frågor inom samma bank är lika lätta/svåra
Gå igenom alla testfall och se till att alla är 100% korrekta
Lägg till fler testfall som ledning för utvecklandet.
Kanske kan man ha samma uppgift i olika tappningar, lätt, medel och svår och ge olika poäng för dem? I
dagsläget får man antingen alla poäng (1 eller 2) eller 0 och en del är "nästan" klara med allt, men får då 0p
vilket upplevdes lite oschysst av en del om jag tolkar kommentarerna rätt. Det är dock oklart om den eller de
som skrev så skulle ha klarat sig med ett annat system, men det hade nog upplevts trevligare i vilket fall.

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


