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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vid föregående kurstillfälles kursanalys föreslogs en ordentlig översyn av inlämningsuppgifter och laborationer,
vilket också efterfrågats via programråd.

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.
Av 26 förstagångsregistrerade studenter har endast 6 studenter svarat och de har alla varit nöjda med kursens upplägg,
vilket även framkommit genom positiva kommentarer. Till detta kurstillfälle var inlämningsuppgifterna något färre, men
något mer ingående i sitt innehåll. Studenterna var nöjda med de olika examinationsformerna och tycker att de fått
möjlighet att visa att de lärt sig det som uttrycks i kursens lärademål. Det framkom önskemål om att publicera
föreläsningsmaterial tidigare än vad som nu gjorts, samt att publicera filmer redan från start.
Exempel på kommentrer från studenter:
"Jag är jättenöjd med kursen och skulle kunna tänka mig att läsa en fortsättningskurs i kemi. Mycket bra upplägg, tydliga
mål och krav och mycket bra att övningsuppgifter filmats och lagt upp i Canvas."
"Momentet där vi övade på laborationsrapporter var mycket bra. Bra att kursen examineras på lite olika sätt, både tenta,
inlämningsuppgifter och laborationer."
"Tycker laborationstillfället var väldigt bra. Gillade att det var några laborationer för att öva laborativt arbete och en labb för
att öka förståelse för ett viss koncept inom kemi (löslighet hos flytande ämnen). Var roligt att få teorin för löslighet förklarad i
samband med att vi praktiskt testade detta experimentellt."

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
De föreläsningar som nu finns filmade kommer att läggas upp redan vid kursstart vid nästa kurstillfälle. De moment som
kommer att vara schemalagda kommer att vara övningar med exempeluppgifter och kommer att kunna följas live via zoom,
samt spelas in och publiceras. På så vis får studenterna ta del av föreläsningsmaterialet på egen hand via Canvas och min
uppgift blir att praktiskt visa exempeluppgifter i högre grad, samt ta upp det som studenter i förhand efterfrågat fler exempel
på.

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

