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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Nu när kursen har gått en gång så kan vi enkelt identifiera om vi kan förbättra samordningen av till
exempel Taylorpolynom i de två kursdelarna, det fixar vi till nästa år. Och så får vi nog tjata ännu lite
mer om nyttan av en förberedande kurs för att fräscha upp gymnasiematematiken.
Hur det blev: Vi har inte ansträngt oss tillräckligt för att förbättra samordningen, men å andra sidan
fick vi inte kommentarer i år om att det var ett problem. Tyvärr var det inte någon av studenterna
som gick den föreberedande kursen MAGX03 i år, trots uppmaningar.

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.
Det är tydligt att kemistudenterna tycker att det här är en svår kurs, och precis som i fjol var det ingen som
var klar med båda tentorna vid kursens slut. Några campusstudenter påpekade att det hade varit lite lättare
om man hade kunnat vara på plats i klassrummet och framför allt sitta tillsammans i arbetet med GeoGebrauppgifterna.
Kemistudenterna väljer bort den förberedande kursen, och deltar sällan på realtidslektionerna, och då blir det
så klart ännu svårare att klara en kurs som redan från början är ganska tuff.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Tyvärr blir det precis samma förslag till förändring som i fjol: Samordna mer mellan kemistrimman och övriga
kursdelar (för att visa att matematiken är grunden till "kemimatematiken"). Tjata ännu mer om att man inte
kan förväntas klara kursen om man inte fräschar upp gymnasiematematiken och utnyttjar den undervisning
som erbjuds.

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

