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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 28

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 100

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Förändringar som föreslogs under förra kursanalysen var att handledare och rättande lärare ska vara samma
person eller åtminstone person som aktivt träffar studenterna i undervisningen. Inga övriga förändringar föreslogs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-05-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Förändringar som föreslogs under förra kursanalysen var att handledare och rättande lärare ska vara samma person eller
åtminstone person som aktivt träffar studenterna i undervisningen. Under kursen handledde denna omgång två handledare
två laborationer vardera. Den ena av dessa undervisade på flera andra moment i kursen. Den andra av de två handledarna
ansvarade för rättning.

Av 100 registrerade studenter har endast 28 studenter svarat på enkäten. Merparten, 24 stycken, har svarat att de i hög
eller mycket hög utsträckning kunnat utveckla kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen. Likaså menar även merparten, 25 stycken, att de haft möjlighet att i hög eller mycket hög utsträckning visa
att kunskaper som krävs i lärandemålen. 

Det är en stor spridning i hur många timmar studenterna skattar att kursen krävt. Frågan är dock lätt att misstolka då kursen
går på kvartsfart. 

Majoriteten av studenterna, 25 stycken, menar att lärarnas bemötande varit professionellt och tillmötesgående eller
professionellt och mycket tillmötesgående. 

Det är en stor spridning i innehållet i den sju fritextskommentarer har inkommit från mycket positiva till mycket negativa.
Enstaka framför att kursen håller ett högt tempo och är omfattande vilket uppfattas som ett problem. Enstaka kritik framförs
om att frågor eller önskemål om fördjupningar inte alltid beaktades av läraren. Sådant kan inte alltid beaktas eftersom detta
kan ske på bekostnad av undervisning inom ramen för kursplanen. 
Ett önskemål om att lägga in en dugga i kursen framfördes. En sådan finns redan och behålls. Avsnittet kemiska
beräkningar framförs i enstaka kommentarer vålla problem genom att matematiken används som ett verktyg för att lösa
problem inom kemi. Önskemål om mera lärartid på övningar i räknestuga framförs. 
Ytterligare önskemål framfördes om en visning av labverksamheten innan labtillfället. 

En trevlig fritextkommentar från en student: ?Jag är väldigt nöjd och fick bra resultat på tentan trots att jag tycker kemi är
svårt?. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förslag till förbättring är att vid kursstart ytterligare förtydliga kursens ramar. En labbsalsvisning läggs in. Lärarledd tid i
räknestugorna omfördelas. Fördelningen av undervisningstid inom avsnittet kemiska beräkningar ses över.

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


