
Kursrapport för UM 3102  ht16-vt17 

Bakgrundsfakta 

Under höstterminen 2016 var det fyra grupper av studenter, två grupper period ab och två grupper 

period cd. På våren 2017 var det också fyra grupper, två period ab och två period cd. 

Kursen består av två moment, naturvetenskap och teknik. Dessa moment läses parallellt och 

studenterna har undervisning på MND och på Vetenskapens Hus/ KTH. Kursen har flera studiebesök 

och extramuralt lärande på till exempel Naturhistoriska museet och Arkitektur- och designmuseet. En 

heldag är förlagd till naturskolan i Sollentuna. Undervisning sker också med elever på Sturebyskolan. 

Synpunkter från studenter 

Som statistiken och staplarna på utvärderingen visar, så är studenterna helt eller nästan helt nöjda med 

kursen som helhet. Staplarna visar också att de flesta studenterna som gått kurse, tror att de kommer 

att ha nytta av det som de lärt sig på kursen. 

Flera studenter påpekar att det bästa med kursen har varit att kursen består av praktiska övningar, 

experiment, studiebesök samt aktiviteter utomhus. Studenterna upplever det positivt att de får pröva på 

själva och att få undervisa ”riktiga” elever på Sturebyskolan. 

Enstaka studenter har lyft att deras arbetsbelastning har varit ojämnt fördelad under kursens gång, 

lugnt i början och mycket att göra i slutet. Studenterna påpekar också att seminarierna på 3,5 timmar 

upplevs som långa.  

Några studenter upplever att det är oproportionerligt många uppgifter i teknikdelen jämfört med 

naturvetenskapsdelen.  

Studenter upplever det frustrerande när TimeEdit och kursbeskrivning inte stämmer överens och när 

det blir rörig administration i kursen. 

Sammanfattning och synpunkter från lärarlaget, förslag till förändring 

Helhetsintrycket av kursen är att studenterna är mycket nöjda med kursen 

Redan vid kursstart ska vi utse en kursnämnd som ska träffas för mitterminsutverdering. Detta ska 

göras på kursintroduktionen. 

Kursbeskrivningen kan bli bätte och ha en bättre struktur. Vi planerar att se över den och förbättra 

rubriksättning mm. 

Arbetsbelastningen kan bli mer jämnt fördelad. Vi anser att det är svårt att sprida ut de examinerande 

uppgifterna men eftersträvar att ha en jämn fördelning på seminarieuppgifter och litteraturseminarier. 

Hållbar utveckling bör lyftas in på ett tydligare sätt i kursen. Vi planerar att lägga något moment i 

kursen som mer tydligt fokuserar på lärande för hållbar utveckling, ett förslag kan vara att studenterna 

själva synliggör hur hållbarhetsperspektivet ingår i de seminarer kursen erbjuder. Alternativt att lägga 

in ett helt nytt seminarium/föreläsning. 



Då studenterna under ht upplevde att seminarierna på 3,5 timmar var för långa, justerades detta under 

våren och seminarierna lades i stället som 3-timmarspass. På grund av lokalbokningens moduler och 

hög bokningsgrad så är det inte säkert att vi fortsättningsvis kan erbjuda seminarierna i 3-timmarspass. 

Kursansvarig 

Anna Carin Nyberg och Lotta Billing 
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