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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Jag har som kursledare försökt hålla en mer regelbunden kontakt med klassen, men missade lite i
början tyvärr.
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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.

Då endast en campus- och en distansstudent lämnat in kursvärdering analyseras dessa tillsammans.

Kursen har upplevts väldigt olika bland studenterna. Några upplevde terminen som överlag bra och andra
upplevde den mkt negativt. Det har kommit många klagomål och dessa har diskuterats med både
studenterna och med programledare. Tyvärr blev kursstarten inte den genomgång av universitetsstudier som
brukligt. Detta bla pga pandemin. De nya studenterna upplevde då en viss förvirring då de inte riktigt förstått
vad som förväntades. Några av problemen studenterna upplevt har varit små som sedan eskalerat i gruppen
då de inte tycker de blivit bemötta. Det har också uppkommit ryktesspridningar som ytterligare spätt på
studenternas missnöje med kursen. Samtal med de äldre studenterna (kemi som andra ämne, dvs de som
läser termin 5) och programledare verkar ha löst det mesta, men någon student är fortfarande väldigt
besviken på kursen. Det påpekas också att lärarna bemött kritiken väldigt olika.

Några saker som upplevs negativa förutom kursstarten är:
laborationshandledningarna ej kompletta
Kursen kemiska beräkningar upplevs tung
Mer diskussionsseminarier som examinerande moment, en enskild uppgift i biokemi nämns som exempel

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I denna kull har det framkommit synpunkter som inte tidigare studenter nämnt. Detta kan vara en
engångshändelse eller kanske en ny trend. Detta återstår att se. Inför nästa kurstillfälle bör vi tänka igenom
kursstarten och ge en bättre introduktion till universitetsstudier och till kemiämnet. Punkterna ovan kommer
att diskuteras vid ämnesråd i kemi.

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


