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Sammanställning för ”KEMB07” VT 2018
Kursansvarig: Tommy Nylander
Övriga lärare: Emma Sparr, Peter Jönsson, Christelle Prinz, Vivela Alfredsson, Dora Bardfalvy
(labhandledare), Victoria Junghans (labhandledare), Maxime Bergman (labhandledare).
Antal studenter: 20 registrerade studenter
Betyg: 1 st UK, 11 st G, 7 st VG.
Utvärdering
I.
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 16
Kort sammanfattning av resultatet: Kursen fick överlag bra betyg. Speciellt
lab handledarna har gjort ett mycket bra arbete och labbarna bedömdes vara
positive, men borde vara mer omfattande. Vid diskussion med eleverna
framfördes önskemål att labbarna skulle vara mer omfattande och då kanske man
får fokusera på färre teman. Övningarna bedömdes vara bra, men det framkom
att det skulle nog ha större omfattning. Föreläsningarna av huvudläraren
uppfattades som inte så strukturerade och för många. Övriga föreläsarna fick
bättre kritik, men det kan också bero på att deras delar upplevdes som lättare
och att man träffade dem få gånger. Boken bedömdes också som lite mer
svåröverskådlig. Överlag var informationsflödet bra på kursen och lärarna
upplevdes som tillgängliga. Tentamen upplevdes som bra och motsvarande
kursmålen.
II.

Lärarlagets kommentarer
Lärarlaget tyckte att kursen gick bra, men labhandledarna upplevde det som
utmanande att få studenterna skriva rapporter.

III.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Sedan förra gången kursen gick har vi bytat lärobok som täckte kursinehållet
bättre och detta uppfattades av studenterna som inte helt positivt. Flera fördrog
den gamla boken. Mer tonvikt lades också på övningar och inlämningsuppgifter
som studenterna fick rättade. Detta upplevdes som positivt
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IV.
Förslag till förändringar till nästa kurs
Till nästa gång kursen ges ska vi utarbeta en guide till boken i form av ett
kompendium att utarbetas under hösten, där också kompletterande material
ingår. Detta svarar på kritiken att boken upplevdes som oöverskådlig. Innehållet i
föreläsningarna att struktureras i högre grad och reduceras och mer fokus läggas
på övningar som kommer att bli fler. Vid diskussion med eleverna framfördes
önskemål att labbarna skulle vara mer omfattande och då kanske man får
fokusera på färre teman. Detta kommer att genomföras på VT2019.

2018-08-29, sammanställning är gjord av Tommy Nylander
Sammanställningen mailas till utbildningsadministratör Annelie Raimer:
annelie.raimer@kc.lu.se

