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Kurskod: EMGA77
Anmälningskod: 37051
Termin: VT-21
Startvecka: 202103
Slutvecka: 202112
Studietakt: 50%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 19

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 117

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ska försöka se till att det finns mer material tillgängligt online och undersöka om vi kan ta fram ett
eget kompendium med räkneuppgifter istället för att hänvisa till bokens uppgifter vilket tenderar att
krångla då det finns flera olika upplagor och versioner.

Detta har vi åtgärdat. Filmer till alla kapitel är fixat samt ny exempelsamling på svenska!

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-04-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Tillämpad termodynamik, 7.5 hp (EMGA77)
Kursansvarig: Magnus Ståhl





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.

I pandemitider skedde all undervisning digitalt och gruppen var stor, över 100 studenter. Få följde
föreläsningar, räkneövningar och jourer. I genomsnitt hade vi färre än 50% närvarande vid många tillfällen.
Kursen är upplagd för att kunna studera mycket själv. Vi följer boken (vilken en del läser väldigt lite i), det
finns förinspelade filmer med föreläsningsmaterial att se om och om igen, anteckningar från föreläsningar och
räknegenomgångar samt jour.
Håller med studenterna om att jouren, speciellt i början var dålig och få hann få hjälp men det löste vi under
kursens gång och hade på slutet tre lärare igång samtidigt.
Kommentaren om att de vill ha lösningsförslag på allt tycker vi inte är pedagogiskt rätt då många bara skriver
av lösningarna och läroprocessen och att förstå hur det skall lösas försvinner. I efterhand borde dock fler
exempel lagts ut för att guida studenterna. De flesta studenter hittade ändå lösningsförslag på nätet till
böckerna vilket gjorde att de faktiskt hade tillgång till många lösningsförslag.
Att bedriva denna räkningstunga kurs digitalt med så många studenter är långt ifrån optimalt och skall det ske
igen får materialet som används ses över innan kursen startar.
Genomströmningen blev 32% av de 85/117 studenter som var registrerade på kursen. Men 4 studenter skrev
5:a och en student var 1,5 poäng från max.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Går kursen på Campus kan den ske i sin vanliga form men med extra jourtillfällen.
Sker kursen helt eller delvist digitalt bör tillgänglighet vad gäller lösningsexempel och jourtillfällen förbättras.

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


