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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen kommer att göras om till nästa termin. De olika delkurserna kommer att ges i en annan ordning för att
möjliggöra samläsning men ingenjörsprogrammet. För att tydligöra kemididaktiken har denna blivit en egen
delkurs istället för att ingå som del av övriga delkurser.
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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.

Analysen baseras på inlämnade kursvärderingar samt samtal med studenterna. 

Studenterna anser att de i hög eller mycket hög utsräckning kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor
som finns beskrivna i lärandemålen samt att de i hög utsträckning haft möjlighet att visa om de under kursens
examinerande moment uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Inga
ytterligare kommentarer lämnades till dessa delar. 

Två av tre studenter har lagt ner mer än heltid på studierna. Studenterna upplever också att det var högt tempo, särskilt på
kursens andra halva. Ett önskemål framfördes om att lägga laborationerna så sent som möjligt utan att rapportskrivandet
krockar med tentamensinläsning. Inlämningsuppgifterna på biokemin tog längre tid än vad som var avsett. 

Två student upplevde bemötandet från kursens lärare och övrig personal som ej tillmötesgående eller undermåligt och i
samtal med studenterna framkom att information i vissa delar av kursen upplevts som svårtillgänglig och ostrukturerad.
Kollegiet uppmanades också att tänka på att ta hänsyn till att lärarstudenterna inte alltid har samma förkunskaper som
andra studenter som delkurserna samläser med. 

En annan sak som framfördes var att man önskade tydligare struktur och progression i skrivandet av laborationsrapporter.

Kursansvarig upplever att kursen i stort sett fungerat bra. Kursen har ett högt tempo och detta bör alla vara medvetna om
och undvika att onödigt stressade situationer uppkommer genom att t ex så långt det går försöka optimera schemat och ge
tydlig information. Inlämningsuppgiften i biokemi var ett nytt moment och omfattningen kan minskas något till nästa år. En
plan för labrapportskrivande har funnits under föregående år men försvann i år pga omläggning av delkursernas ordning,
den bör återinföras och synkroniseras med vårterminens kurser på B-nivå.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över omfattningen av inlämningsuppgifter på biokemin.
Arbeta med labrapporterna efter en plan som syftar till en progression i studentens förmåga att skriva en rapport under de
två första terminerna av kemistudier.
Fortsätt arbetet med att utveckla distansundervisning och samläsning så att kommunikationen med studenterna upplevs
tillfredsställande.

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


