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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Spela in fler uträkningar av räkneuppgifter (vilket motsvarar att räkna uppgifter på tavlan).
Detta visade sig stöta på problem när dokumentkamerorna bokades upp pga obligatorisk distansundervisning.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-06-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Miljökemi, 7.5 hp (EMGA14)
Kursansvarig: Karin Granström





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.

Det var intressant att se hur kursen skulle fungera på distans. Då antalet svar på kursutvärderingen är 2 st är det svårt att
dra långtgående slutsatser, men utifrån de svar som finns kan konstateras att upplägget varit tydligt, de examinerande
momenten upplevts som relevanta, studenterna har arbetat ungefär lika mycket som vanligt, och bemötandet har varit
ovanligt bra. 

Kan tillägga att laborationsrapporterna var riktigt bra, trots att exkursion och laborationsteknik fick ersättas av filmer.
Examinationen hade ungefär samma betygsfördelning som vanligt, även som studenterna i år hade tillgång till kursbok och
allt material under examinationen. 

Övningarna gjordes till årets kurs om på så vis att varje övningstillfälle behandlade två miljöproblem. Ett minskat antal
övningar verkar ha gett större intresse för de som hölls. Ett flitigt användande av Mentimeter underlättade insamling av
frågor under kursens gång. Det var ingen student som använde den diskussionstråd jag aktiverat på Canvas. Antalet
studenter på räkneövningarna var mycket litet, vilket var förvånande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Spela in fler uträkningar av räkneuppgifter (vilket motsvarar att räkna uppgifter på tavlan).

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


