KURSRAPPORT
1. KURS
Kemisk termodynamik, 1KB300, 5 hp, Vårterminen 2018
2. Registrerade studenter/antal svar
188 registrerade/75 svar
3. Kort sammanfattning av studenternas kommentarer och förslag
(Både de goda omdömena och förslagen till förbättringar bör beaktas i ljuset av det
begränsade underlaget.)
Kursen uppskattades relativt väl av studenterna (4,0) och förkunskaperna verkar till största
delen ha varit tillräckliga (problem p.g.a. bristande förkunskaper 2,3). Svårighetsgraden
verkar ha varit lagom för de allra flesta (3,2).
Lärarinsatserna var i stort sett bra eller mycket bra (läraromdömena, inklusive lablärare,
varierade, med något undantag, mellan 3,4-4,9 med en övervikt för höga ”betyg”). De
synpunkter som framkom i kommentarerna för någon lärare kommer att framföras till
studierektor för pedagogiska samtal tack vare studenternas kommentarer om vad som kan
förbättras.
Kurslitteraturen är svårt att säga något om eftersom flera som kommenterat denna fråga ej
har använt den i någon större utsträckning.
Både föreläsningarna (4,0), lektioner (3,5) och laborationerna (3,3) har varit värdefulla för
inlärningen. Examinationen stämde väl överens med innehållet (4,1) och krävde att man
förstått kursinnehållet (4,4).
Förslag till förbättringar:
Ytterligare genomgång med vissa lektionslärare före kursen.
De kommentarer som fanns för detta kurstillfälle handlade mest om tentan som upplevdes
som väl omfattande, vilket inte hindrade många mycket goda resultat. De (inte så många)
ytterligare kommentarer som fanns var delvis motsägelsefulla, vilket inte är konstigt för en
kurs med ganska många studenter. Det som kunde utläsas var en önskan om att ha
föreläsningsanteckningar på Studentportalen.
4. Kommentarer från ansvarig lärare
Det är alltid bra med ett större svarsunderlag eftersom kommentarerna skiljer sig en del och
även går i olika riktningar.
Det skulle vara bra med fler exempel under föreläsningarna, men det kan vara svårt att hinna
med (och det finns även exempel på flera föreläsningar). Redan nu fanns det dock
sammanfattande kommentarer för de fem första föreläsningarna om sådant som tidigare
visat sig svårt eller lett till missuppfattningar. Hade man läst detta t.ex. inför första duggan
bör det ha varit till ganska stor hjälp. Att detta material fanns tillgängligt framfördes också
muntligt på föreläsningarna, men alla verkade inte ha tagit detta till sig (även om många
verkade ha läst det mera noggrant). Om detta material utökas hoppas jag att det kan var till
ytterligare hjälp.
/Christer Elvingson

