
Kursrapport för UM 3103  ht16-vt17 

Bakgrundsfakta 

Under höstterminen 2016 var det två grupper av studenter under period cd. Under våren 2017 var det 

också två grupper under cd-perioden. 

Kursen består av två moment, naturvetenskapämnenas didaktik och teknikdidaktik. Dessa moment 

läses parallellt och studenterna har undervisning på MND och på Vetenskapens Hus/ KTH. I kursen 

ingår studiebesök och extramuralt lärande på exempelvis Skansen och på Nationalparkernas Hus. I 

Kursen  ingår även  flera utomhusdidaktiska aspekter. Under höstens kurs besöks Tyresta nationalpark 

och på vårens kurs besöks Sandemars naturreservat. 

Under höstens kurs skedde samverkan med Meteorologiska Institutionen (MISU) samt Institutionen 

för naturgeografi. Under vårens kurs skedde inte denna samverkan främst på grund av svårigheten att 

finna lämpliga tider och lokaler. Studenterna har i tidigare utvärderingar återkommande framhållat att 

dessa inspel från andra intitutioner inte hängt samman med kursen i övrigt. 

Samverkan sker också med Institutionen för humanistiska och sammhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (ISD) som ansvarar för kursens inlslag av drama, vilket uppskattats av studenterna. 

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 allra flesta studenterna som gått kursen anser att de 

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

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

experiment, studiebesök, estetiska uppgifter samt aktiviteter utomhus. Studenterna upplever det 

positivt att de får pröva på själva och att det är ”hands-on”. 

I utvärderingen framkommer det att en del studenter upplever att deras arbetsbelastning har varit 

ojämnt fördelad under kursens gång, där arbetsbördan frmför allt legat i slutet mot kursen. 

Några studenter upplever att det är många olika uppgifter (seminarieuppgifter, inlämningar, 

planeringar) i teknikdelen samt i naturvetenskapsdelen.  

Några studenter påpekar att TimeEdit och kursbeskrivning inte stämt överens vid några tillfällen och 

att de upplevt kursbeskrivningen som något otydlig och ostrukturerad. 

Sammanfattning och synpunkter från lärarlaget, förslag till förändring 

Helhetsintrycket av kursen är att studenterna är mycket nöjda med kursen 

För bättre dialog mellan lärare och studenter ska vi redan vid kursstart utse en kursnämnd (t ex 2 

studenter per grupp) som ska träffas för mitterminsutvärdering. Detta ska göras på kursintroduktionen. 

Kursbeskrivningen bearbetas ytterligare för en tydligare struktur. Vi kommer att eftersträva att 

TimeEdit samt kursbeskrivningens schema är helt synkroniserade. 

Arbetsbelastningen kan bli mer jämnt fördelad. Det är svårt att sprida ut de examinerande uppgifterna 

men eftersträvar att ha en jämn fördelning på seminarieuppgifter. Vi planerar att en av de 



examinerande uppgifterna tidigareläggs i kursen. För tydligare struktur läggs också in mer 

handledning inför den estetiska seminarieuppgiften. 

 

Kursansvarig 
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