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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Se över laborationen och eventuellt också dess innehåll.

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.
På grund av pandemin har kursen under ht-20 getts som en ren onlinekurs. 236 studenter (inklusive
omregistrerade) var registrerade på kursen. Enkätsvaren ger en tydligt bild av de utmaningar det för med sig
att bedriva en kurs med många deltagare online. Det framgår med all önskvärd tydlighet att studenterna
upplever att de inte haft tillräcklig möjlighet att få hjälp och stöd under kursens gång. Flera studenter anger
dock att de uppskattar de inspelade föreläsningarna/filmklippen och påpekar att sådana bör finnas även när vi
återgår till vanlig campusundervisning.
Ett generellt problem som gäller kurser i läsperiod 5 är svårigheten med schemaläggning då antalet
tillgängliga dagar är mycket begränsat.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
- Om möjligt planera för 18 föreläsningar och 2 repetitionstillfällen.
- Kursens planering bör revideras, bland annat för att förbättra kopplingen till kurslitteraturens olika delar.
- Teorin bakom de matematiska metoder som kursen behandlar bör ges större utrymme.
- Om kursen ges som en onlinekurs i framtiden är det nödvändigt att hitta bra lösningar för att ge så bra stöd
till studenterna som möjligt.

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

