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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen gavs nu för första gången vt19.

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.
Positva omdömen (hög mycket hög) på Kursen.
Ex. alla nio som besvarat enkäten hade i hög eller mycket hög utsräckning kunnat visa sina nyförvärvade kunskaper på
examinationerna (obs se analys campus)
Studenter önskar att:
Mer saker kan läggas på distans ex. vissa labbar och MIK kurs.
Större hjälp för fristående distans att komma in i gänget.
Övermäktigt i början men sen okej och til och med bra.
Ostrukturerad och rörig Kursbok.
Kurs bra strukturerad.
Samtliga kommentarer nedan:
""Har du några synpunkter och förbättringsförslag? Synpunkter på enskilda personer bör inte ges här."
Tycker det var lite för omfattande med labbrapport, grupparbete + individuell uppgift. Färre labbdagar. Inga labbar som man
kan göra hemma i köket (kiwi-DNA) och mer komprimerade dagar så att man inte behöver vara borta så länge. MIK-kursen
hade kunnat ges helt på distans, mycket onödigt att betala en extra hotellnatt för att vara med på den. Som någon som
varken tillhör ämneslärarna eller biologistudenterna är det fruktansvärt svårt att komma in i klassen, det vore bra om lärarna
kunde hjälpa till vid indelning av grupper så alla känner sig välkomna och ?med?.
Under kursens första vecka kändes kursen övermäktig och jag kände ett par gånger att: Det här kommer jag aldrig att klara
av. Ska jag ge upp. Jag upplevde att det var väldigt svårt och alldeles för mycket nya ord och processer. Men allt eftersom
kursen framskred och mot slutet att det fanns gott om tid till att plugga till tentan så kändes det bra på tentadagen och jag
känner mig mycket nöjd över kursen.
Ostrukturerad & ?rörig? kursbok.
Väldigt bra strukturerad och planerad kurs. Bra engagemang och attityd från lärares sida, vilket spreds till studenterna. Bra
upplagt, man visste vad som förväntades och kunde lägga upp sitt studieschema på ett sätt som var lätt att följa.
Uppskattade verkligen att föreläsningstillfällena osv höll samma schema varje vecka, då gick det bra att anpassa sitt övriga
liv till det (studerar på distans). Tack för en fin kurs!"

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kursen får gå i stort sett i samma form också under vt20. Tentamensfrågorna kan utökas.

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

