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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 9

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Vid föregående kurstillfälles kursanalys föreslogs en ordentlig översyn av inlämningsuppgifter och laborationer,
vilket också efterfrågats via programråd.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-11-19

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Inledande kemi, 7.5 hp (KEGA21)
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 9 förstagångsregistrerade studenter har endast 7 studenter svarat och de har alla varit skapligt nöjda med kursens
upplägg. Till detta kurstillfälle var inlämningsuppgifterna något färre, men något mer ingående i sitt innehåll. Någon student
hade synpunkter på att inlämningsuppgifter var otydligt och dåligt formulerade. Det var stor spridning i hur många timmar
studenterna lagt ner på sina studier. På frågan om hur de fått möjlighet att visa vad de lärt sig av det som uttrycks i kursens
lärandemål, svarar 2 studenter av 7 ?I viss utsträckning?.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

De föreläsningar som nu finns filmade kommer att läggas upp redan vid kursstart vid nästa kurstillfälle. De moment som
kommer att vara schemalagda kommer att vara övningar med exempeluppgifter och kommer att kunna följas live via zoom,
samt spelas in och publiceras. På så vis får studenterna ta del av föreläsningsmaterialet på egen hand via Canvas och min
uppgift blir att praktiskt visa exempeluppgifter i högre grad, samt ta upp det som studenter i förhand efterfrågat fler exempel
på.

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


