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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 30

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 93

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Fysik Bas A, 7.5 hp (FYBX13)
Kursansvarig: Morgan Leander





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.

Studenterna verka ganska nöjda 80 % av studenterna svarar positivt på flervalsfrågorna. 
Vid muntliga utvärderingen framkom att studenterna uppskattar lektionerna i de mindre grupperna. Man önskar att det
dessutom fanns ett forum med möjlighet att ställa frågor på uppgifter.
Duggan uppskattades. Tentan hade nog för många och långa uppgifter. 
När det gäller kurslitteraturen känns övningsboken svår. Det finns ingen stegring av svårighetsgrad bland uppgifterna.

Generellt är de flesta studenterna nöjda med lärarna. Dock är några enstaka studenter är inte nöjda med bemötande från
vissa lärare. Från muntliga utvärdering framkom att det handlar om framförallt att på laborationer ställer lärare krävande
frågor, istället för att förklara, vara uppmuntrande och hjälpa till som studenterna skulle vilja. Studenterna upplever då att
lärarna förväntar sig att studenterna ska kunna saker och man upplever en obekväm situation. Man kanske t.o.m. undviker
att ställa frågor

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Några frågestunder där studenter har möjlighet att komma med frågor kommer att läggas ut på schemat.
Uppgifter i övningsboken ska ses över och kompletteras med andra, i svårighetsgrad mer passande uppgifter.
Lärarna ska tänka på hur man svarar på och ställer frågor så att inte studenter känner sig obekväma, i synnerhet på
laborationer.
Vi ska se om vi kan lägga ut sammanfattning från föreläsningar

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


