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Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället
Den stora förändringen var Corona och allt vad det innebar. Dessutom ändrades förutsättningar och regler för kursen under 
gång. Från labbar fysiskt ändrades detta till labbar på distans. Föreläsningar filmades och studenterna kunde se dessa hur 
många gånger som helst. Vi tog in upp emot 8 studenter, vilket gjorde att vi fick tänja på schemat pga antalet på lab. 
Dessutom var det 5 istället för 3 assistenter på labbarna. Schemat fick maxas viket betydde att de i princip var tvungna att 
börja med labbarna innan föreläsningen, första dagen. Vi hade en genomgång varför duggor och tenta och varför duggorna 
betygssätts hur de räknas samman och fördelen med att ha duggor för slutbetyget.

Kursens styrkor enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Generellt var man nöjd över att få titta på föreläsningarna under så många gånger man ville. Ungefär hälften tyckte också 
mycket om duggorna.

Kursens svagheter enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Svagheten var att inte man inte haft tid att följa föreläsningen innan labbarna drog igång, och att detta speciellt gällde första
dagen. Men även att föreläsningarna kom ut lite för sent, borde kommit ut en dag tidigare för att studenterna skulle ha gott 
om tid för att hinna gå igenom dem inför labben. Några var inte nöjda med hur duggorna betygsattes, kanske pga. att de 
inte tagit till sig informationen om hur kursresultatet räknades ut, och förstod därför inte att duggorna i allmänhet höjer 
betyget. Man var även missnöjd med hur Coronaproblemet hade tillämpats: En grupp ville ha fysiska labbar och en annan 
inte pga Corona. Ett problem var skyddsutrustning som inte tillhandahölls. Ett annat var onödigheten att resa under Corona 
för att vara med på en kort demonstration.

Lärarnas analys av kursen genomförande
Detta var första gången denna kurs konfronterades med problemet digital undervisning. Vi gjorde vad vi kunde för att få till 
kursen och resultatet kunde givetvis ha varit bättre. 

Slutsatser samt förslag till förändringar
Följande förändringar i samband med Corona: Se till att den första dagen på kursen enbart innehåller föreläsningar. Minska 
ner labtiden vilket ökar på inläsningstiden. Alla labbar digitalt. Begära att studenterna är närvarande vid info om hur 
examination är upplagd och fungerar.


