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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 5

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursvärderingens kritik handlar främst om delkursen i miljöteknik där man inte var införstådd med att det skulle gå
lärarstudenter och inte att det skulle finnas distansstudenter. Många moment blev därför ordnade i sista minuten
och den
delkursen är dåligt kopplad till lärarstudenterna. Det var också ny kursledare i miljöteknikkursen för vilken många
praktiska
delar var helt nytt. Detta kommer med stor sannolikhet att fungera bättre nästa omgång.
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kommunikation med kursansvarig för delkursen i miljöteknik i god tid innan kursstart för att säkerställa att
lärarstudenterna
finns med i kursplaneringen. På sikt kanske byta ut delkursen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-02-14

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 1, 30 hp (BIGLN1)
Kursansvarig: Susanne Walan





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.

I denna kurs har tre studenter av fem svarat på kursvärderingen. Samtliga tycker att de har nått de mål som examineras i
hög utsträckning. Det råder dock delade meningar om i vilken utsträckning man har haft möjlighet att visa sina kunskaper.
Det råder också delade meningar om hur man tycker att man har blivit bemött av lärare i kursen. Framför allt tycker man att
det har varit dålig feedback på viss uppgifter.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen kommer att göras om helt inför hösten 2018.

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


