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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Man bör överväga att lägga in föreläsningar eller annan lärarledd undervisning i kursen. Ett moment med
studentledda seminarier bör dock vara kvar för att uppmuntra en mer öppen diskussion. Ett optimalt antal
deltagare på dessa seminarier uppskattas vara 5-6 studenter.
Det bör vara en målsättning att merparten av studenterna slutför det självständiga arbetet inom ordinarie tid.

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 består av två delar. Den ena utgörs av seminarier som syftar till att studenten skall reflektera över vetenskapens,
speciellt kemivetenskapens, roll i samhället genom att arbeta med frågeställningar som sedan diskuteras i grupp på
seminarierna. Antalet studenter per grupp minskades i år efter önskemål vid förra kurstillfället. Den här delen fungerar bra
och studenterna är överlag mycket positiva till den. Arbetet med att dokumentera diskussionerna inom grupperna kan dock
struktureras bättre så att arbetsbördan blir mer jämt fördelad. Den andra delen är ett skriftligt självständigt arbete som syftar
till att studenten skall tillägna sig kunskap om kemins roll i samhället och för samhällsutvecklingen. Vid det här kurstillfället
slutförde så gott som alla studenter uppgiften med godkänt resultat vilket var en tydlig förbättring jämfört med föregående
tillfälle. Överlag var man positiv till den här delen också, det upplevdes givande att få fokusera lite djupare på ett område
man väljer själv. Här framkom dock att man kände en viss osäkerhet på vad som förväntades. Instruktionerna kan bli
tydligare. Kursansvarig anser kursens syfte uppnås men att lärandemålen bör ses över.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Tydligare instruktioner för och bedömning av det självständiga arbetet. Se över lärandemålen.

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

