
Kursrapport

Termin: VT 2020
Program: K, Kandidat Ke
Kurs: 1KB203 Polymerkemi 5hp
Antal registrerade studenter: 54
Svarsfrekvens: (28 %) 15/54
Datum: 2020-06-30

Utfall av examination

Antal examinerade: 54
Betyg U/inte klara ännu: 7 (13%)
Betyg 3: 15 (28%)
Betyg 4: 27 (50%)
Betyg 5: 5 (9%)

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

(baserat på såväl kvantitativa resultat som centrala synpunkter    från studenternas fritextsvar)

"Starka sidor" enligt studenterna

 Seminariet var mycket uppskattat
 Kursen känns relevant för utbildningen
 “Tydliga föreläsningar”

"Svaga sidor" enligt studenterna

 Otydliga föreläsningar (se svar ovan)
 Bristen på labbar (som genomfördes senare)
 Kommunikation kring kursens förutsättningar ansåg vara bristfällig

Kursansvarigas och lärares kommentarer till kursens genomförande och resultat,
inklusive:

(i) ev. ändringar som skett till följd av förslag/kommentarer från tidigare kurstillfällen (se
tidigare kursrapporter/kursvärderingar)

(ii) ev. ändringar som skett löpande under kursens gång till följd av formativa kursvärderingar

 Kommentar: Då kursen övergick helt till distans fick en hel del justeringar genomföras
vilket ställde högre krav självstudier hos studenterna. Detta gillades av en del medan
andra kritiserade detta. I stället för många föreläsningar via zoom så blev det färre
”föreläsningar/genomgångar” still stöd för det teoretiska innehållet.

Centralt för kursen är de laborativa momenten som fick genomföras vid ett senare tillfälle.
Min känsla är att studenterna upplevde kursen som trunkerad av den anledningen.

Som stöd för kommunikationen och för att fånga upp frågor kring instuderingsmaterialet
så användes anslagstavlan på Studentportalen. Tyvärr var det ytterst få frågor från
studenterna som kom via den kanalen.



Enkäten visar stor spridning på hur man upplevde övergången till online-undervisning. En
del tyckte att det fungerade bra medan andra var ganska kritiska. Själv tycker jag att
kvaliteten blev något lägre än vad en ”normalkurs” brukar leverera. Undantaget är
seminariet som blev väldigt bra på zoom!

 Kommentar:

Labblärarnas kommentarer:

Inga kommentarer då laborationerna ej var genomförda då enkäten genomfördes

Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder

 Kommentar: Om kursen ska ges helt online i vår kommer ett annat upplägg tas fram med
inspelat demomaterial (i normala fall sker en del demonstrationer av egenskaper under
föreläsningarna). Föreläsningarna kommer vara mer anpassade till ett online-format

 Kommentar:

Namn på de som skrivit kursrapporten, dvs. kursansvarig eller annan utsedd person på
institutionen

Tim Melander Bowden (kursansvarig)


