Kemiska institutionen
Lunds universitet

Sammanställning för KEMA01 VT 2021
Kursansvarig: Peter Somfai.
Övriga lärare: Kenneth Wärnmark, Tiago Bozzola, Samuel Persson och Daniel Willén.
Antal studenter: Totalt 89 registrerade, varav 51 förstagångsregistrerade och 38
omregistrerade.
Betyg: 51 studenter tentade 21-06-03; 36 st U, 15 st V+VG.
Utvärdering
I.
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 14 st (27%)
Synpunkterna från kursutvärderingen sammanfattas väl av en av
kursrepresentanterna: Denna kurs har varit väldigt påfrestande, inte minst pga
distansundervisningen. Nu vet ju inte jag och klassen hur kursen är i vanliga fall,
och förhoppningsvis har vi vanlig undervisning snart. Men några saker som hade
gjort mycket skillnad för de studerande är facit till övningsuppgifterna.
Distansundervisning kräver en hel del extra från en student, och i denna kurs har
många upplevt lite onödiga motgångar. Alla funkar olika och kursen hade kunnat
vara mycket mer anpassningsbar genom att ha facit så att man kunde rätta sina
uppgifter och få det självförtroendet som man behöver inom såna här ämnen.
Det hade varit väldigt svårt att hinna med genomgång av precis alla
övningsuppgifter på övningstillfällen/OH/frågestunder. Det självförtroendet och
säkerheten som vi skulle behöva för att verkligen göra vårt allra bästa ifrån oss
blir väldigt svårt utan att kunna bekräfta för oss själva att man har gjort rätt på t
o m de enklaste uppgifterna, och precis som du har sagt under kursen så är det
mycket viktigt att kunna grunderna för att göra kopplingar och se samband i de
senare momenten.
En stor önskan finns för räknestugor! Tillfällen då inget gås igenom utan att man
enbart sitter och gör uppgifter tillsammans och kan diskutera och lära sig av
varandra. Med distansundervisning känns detta extra viktigt, iom att man tyvärr
tappar sammanhållningen i klassen när alla sitter hemma.
Vi vill också framhäva att vi tyckte att det var jättebra att ha möjlighet att redan
från kursstart samla in tentapoäng! Det fick oss att hålla oss i fas trots
distansundervisningen och förinspelade föreläsningar. Även själva upplägget med
föreläsning på förmiddagen och frågestund på eftermiddagen var hjälpsamt.
Labbassistenterna var jättebra och hjälpsamma och demo-labben var väldigt bra.
Sammanfattningskompendiet uppskattades också!
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II.

Lärarlagets kommentarer
Under vt-21 har kursen i princip getts i ett flippat format, där föreläsningarna
schemalagts till förmiddagar och efterföljande frågestunder till eftermiddagar.
Det är få studenter, ca 10-20 st, som deltar på frågestunder, övningar och office
hours.

III.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Det är inte möjligt att utvärdera förändringarna eftersom studenterna deltagit i
så liten utsträckning.

IV.

Förslag till förändringar till nästa kurs
Vi kommer att fullt ut gå över till flippad undervisning.

2021-08-11, sammanställning är gjord av Peter Somfai.
Sammanställningen mailas till utbildningsadministratör Annelie Raimer

