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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
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.
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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.

Ingen student lämnade in den här kursutvärderingen. Analysen baseras på kursansvarigs uppfattning om kursen samt
skriftliga kommentarer som inkom från en student.

Av de förändringar som föreslogs inför detta kurstillfälle har arbete med inlämningsuppgifter och utveckling av
distansundervisning gjorts. Kursansvarig anser att inlämningsuppgifterna fungerar bra även om de kan upplevas som
krävande, vilket dock inte framfördes av den här studentgruppen i år. 

Försöket att lägga innedagarna i samma vecka för de båda kurser som går parallellt blev uppskattat. De flesta av
delkurserna har nu "live"-moment för distansstudenterna vilket också uppskattas men kan utvecklas mer. Det var lite väl
mycket strul med tekniken den här hösten. Någon lärare provade Zoom i stället för AdobeConnect vilket fungerade mycket
bättre och bör användas i framtiden.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsätt arbetet med distansanpassningen. 
Arbeta med labrapporterna efter en plan som syftar till en progression i studentens förmåga att skriva en vetenskaplig
rapport.

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


