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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.

En klar majoritet av studenterna upplever att de i hög till mycket hög utsträckning har kunnat utveckla de förmågor som
finns beskriva i lärandemålen, samt fått möjlighet att visa att de har uppnått de kunskaper, färdigheter och förmågor som
beskrivs i kursplanen. Arbetsbördan upplevs i genomsnitts av studenterna att ligga närmare 40h / vecka. Studenternas
upplevelse av bemötandet från lärare och personal är väldigt varierande. Allt från professionellt och mycket
tillmötesgående till några enstaka som anser det vara undermåligt. Studenterna är överlag mycket nöjda med kemi och
fysikkursen. Biologikursen upplevs också som positiv av flera studenter men behöver samtidigt struktureras tydligare. I
teknikkursen efterfrågar studenterna fler föreläsningar och ett tydligare fokus på det ämnesdidaktiska perspektivet. Att ha
två tentor på två dagar upplevs av flera studenter som besvärande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Av utvärderingarna att döma blir det tydligt att utvecklingen av kursen går åt rätt håll. Inför hösten kommer vi att revidera
kursplanen och tydligare belysa de didaktiska momenten i kurserna. De examinerande momenten kommer att ses över och
uppgifterna, särskilt i den sista delkursen, kommer att omarbetas för att tydliggöra didaktiska och estetiska lärprocesser. 

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


