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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Föregående års kursanalys gav inte upphov till några förändringar. Utveckling av fler filmade inslag planerades,
samt att det kommit en ny lärobok i ämnet som kunde vara intressant att pröva.

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.
De studenter som har svarat verkar genomgående nöjda med kursen. Ur lärarperspektiv har kursen fungerat bra. Fler
filmade inslag har införts, självtesterna har utvecklats. Under kursens gång uppmärksammades att studenterna inte hängde
med på teoridelarna som kom på deltentorna, en förändring under föreläsningarna genomfördes efter det, vilket en student
kommenterat som positivt. Detta tas med till nästa kursomgång.
Kommentarer från studenterna finns om fler filmade inslag på inlämningsuppgiften i sista temat. Det finns och det som
frågas efter är repetition från tidigare teman, men det kan finnas en poäng i att på något sätt lyfta detta.
Kursboken har inte prövats, då de flesta studenter tycker att det material som finns idag är bra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Utveckling av studenternas förståelse för teoridelarna tas med till nästa år, det kan göras bättre och på ett mer pedagogiskt
sätt.
Filmer och självtester kommer att utvecklas, och någon form av stöd till inlämningsuppgiften bör finnas.
Överbetygsdelarna kan ses över och fler uppmuntras att göra dem.

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

