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Sammanställning för KEMA01 VT 2020
Kursansvarig: Peter Somfai.
Övriga lärare: Kenneth Wärnmark, Valtyr Freyr Hlynsson och Simon Jademyr.
Antal studenter: Totalt 76 registrerade, varav 47 förstagångsregistrerade och 29
omregistrerade.
Betyg: 57 studenter tentade 20-06-04; 44 st U, 10 G st 3 st VG (V+VG 23%).
Utvärdering
I.
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 20 st (26%)
Såväl ros som ris. Bl.a. kursen ej anpassad till distansundervisning, facit till
övningsuppgifter saknas och att tentan uppfattades som svår. Samtidigt lyfts
lärarnas engagemang och många tillfällen att ställa frågor fram som positiva
erfarenheter från kursen.
En kritik som lyftes var att antalet föreläsningar var för stort. Kvaliteten på
föreläsningarna ansågs dock vara god. För övningarna fanns liknande kritik som
mot föreläsningarna, men ett mer blandat resultat kring kvaliteten. SIövningarnas kvalitet fick generellt gott omdöme, även om en mindre del av
studenter tog del av dem.
Kursen skulle inte gått samtidigt med biostatistik då dom är helt olikt varandra.
Peters ritningar kunde ha varit lite klarare, då oftast man fick gissa på vad som
ritats. Samma sak för facit på gamla tenta uppgifter, som kunde varit klarare
framfört, utan förkortningar och bokstavering.
II.

Lärarlagets kommentarer
Oklart hur kursen fungerat; kursutvärderingen spretar rejält. Att döma av
tentaresultatet har kursen fungerat sämre än normalt, men om det beror på
distansundervisningen eller något annat är oklart.
Tyvärr är det relativt få studenter som deltagit på frågestunder, övningar och
office hours.

III.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Inga pedagogiska förändringar har gjorts. De förändringar som övergången till
distansundervisning medfört har, tvivelsutan, haft en negativ påverkan på
inlärning och resultat.
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IV.
Förslag till förändringar till nästa kurs
Om kursen måste ges som distansundervisning behöver vi finna instrument för
att aktivera studenterna. Vår förhoppning är, emellertid, att kursen HT20 kan ges
som en vanlig föreläsningsserie, och vi kommer då att följa upplägget från HT19.
2020-06-23, sammanställning är gjord av Peter Somfai, Vytautas Nerme och Valdemar
Öhnström (kursrepresentanter).
Sammanställningen mailas till utbildningsadministratör Annelie Raimer

