
Kursrapport för UM 3112  vårterminen 2021  

Bakgrundsfakta 

Under vårterminen 2021 var det fyra grupper av studenter som läste kursen, två grupper period ab och 

två grupp period cd. Båda perioderna genomfördes helt på distans pga Coronapandemin.  

Kursen består av två moment, moment 1: naturvetenskap och moment 2: teknik. De båda momenten 

läses parallellt.  Under ab och cd-perioden bedrevs undervisning helt på distans. Kursens 

distansundervisning, via zoom innehöll, en del förinspelade föreläsningar men genomfördes främst 

genom lärarledda onlineseminarium varvat med studentaktiviteter i grupp. 

Synpunkter från studenter 

Både under period ab men framförallt under period cd är svarsfrekvensen på kursvärderingen runt 50 

%, vilket är lågt.  

Som statistiken och staplarna på kursvärderingen visar, är de flesta av studenterna mycket nöjda med 

kursen som helhet och merparten av studenterna som svarat  på enkäten anser att de kommer ha nytta 

av kursen efter utbildningen. Liksom i tidigare kursomgångar lyfter flera studenter de praktiska 

inslagen under seminarierna som positivt. Flera av studenterna föreslår att tekniken och 

naturvetenskapen inte läses parallellt. 

Studenterna har i kursvärderingen både uttryckt positiva och negativa åsikter om att gå kursen på 

distans. Några av studenterna upplever problem med att arbeta i grupp via distans och också att 

mängden inlämningsuppgifter varit för många. Kursansvarig för både moment 1 och 2 har därför 

under period cd försökt stötta och handleda studentarbetslagen i början av kursen.  

Sammanfattning och synpunkter från lärarlaget, förslag till förändring 

Inför höstens kurs förändras schemat så att momenten inte läses lika mycket parallellt. Tekniken läses 

som en mer koncentrerad del i mitten av kursen. 

Inför hösten 2021 kommer några förändringar att göras i teknikmomentet. Den lektionsplanering som 

studenterna gör som en gruppuppgift kommer att avgränsas till endast en lektion (mot tidigare 2-3 

lektioner). Tekniken har även utformat betygskriterier för tentamen som finns i studiehandledningen. 

Under period ab HT 21, kommer undervisningen övergå till att vara både på distans och på campus. 

Förhoppningen är att kunna genomföra undervisningen på campus i än högre grad under period cd. 

Zoom och Athena har varit ett bra verktyg för att bedriva kursen på distans. Vi ser fördelar i snabb 

kommunikation med studenterna och att de uppskattar möjligheten till att ha all info i telefonen. Vi lär 

oss hela tiden nya funktioner i verktyget och kommer förstås även i fortsättningen utveckla 

undervisningen bl.a. med hjälp av Athena. 

 

Kursansvarig 

Anna Carin Nyberg, Ewa Wiklund och Lotta Billing 
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