
Grunddata från Ladok

Kurskod: KEBX21

Anmälningskod: 32979

Termin: VT-19

Startvecka: 201904

Slutvecka: 201923

Studietakt: 25%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 75

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
På grund av oidentifierat misstag centralt gick det inte ut någon enkät till studenterna efter avslutad kurs vt 18 och
ingen analys har publicerats. I kursanalysen vt 17 föreslogs att kursplanen bör skrivas om så att kursen kan delas
upp i två delar och istället tenteras av vid två tillfällen. Det var också ett önskemål som framkom genom
kommentar i enkäten. Detta är inte gjort eftersom basåret som helhet är omgjort och nya kurser är framtagna. 

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-21

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kemi för basåret 2, 7.5 hp (KEBX21)
Kursansvarig: Anna Smedja Bäcklund





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.

Av 75 registrerade studenter har endast 10 studenter svarat på enkäten, vilket ger ett svagt underlag för analys. Av de som
svarat har de flesta svarat att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå kursens lärandemål i mycket hög eller i hög
utsträckning. Det är mer spridning i svar angående deras möjlighet att visa hur det lärt sig det som uttrycks i lärandemålen,
men ingen har svarat ?i endast ringa utsträckning/inte alls. Likaså är det spridda svar angående timmar för självstudier,
men om studenten inte läser vad som står inom parentes, angående studietakt, blir svaret troligen missvisande. 
De flesta har svarat att de upplever bemötande från lärare som professionellt, även om en student inte håller med. Vi har
varit två lärare på kursen som har haft hand om en läsperiod var, och det är omöjligt utifrån enkätsvar eller kommentarer att
veta vilket område av kursen svaren avser. Som helhet har kursansvarig upplevt en god stämning, hög studiemotivation
och har vid flera tillfällen fått positiv respons från studenter. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Eftersom kursen kommer att ersättas av en ny kurs finns inga planer på förändringar.

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


