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Datum 

Sid 1 (7)  
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Sammanställning av studentutvärdering samt lärarens 

utvärdering av kurs vid Kemiska institutionen 

Kurskod: 5KE081 

Kursens benämning: Analytisk kemi 

Kursens omfattning: 15 hp 

Termin:VT21  Kursens startdatum: 18 Januari 2021 

Kursens slutdatum: 23 Mars 2021 

Studietakt: 100% 

Kursansvarig lärare: Solomon Tesfalidet 

Kursupplägg (campus/distans): Distans (laborationer på campus) 

Kursens koppling till program/fristående: programkurs för Life-Science programmet 

 

 

 

Antal registrerade studenter 10 Antal respondenter på kursutvärdering 7 

     

Svarsfrekvens 70%    

Betygsfördelning  Antal Procentuell fördelning  

Antal med underkänt betyg (U) 1 10%  

Antal med godkänt betyg (G) 3 30%  

Antal med väl godkänt betyg (VG) 5 50%  

Antal utan slutbetyg 1 10%  
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Prestationsgrad     

Betygsfördelning hämtat från Ladok datum  210406  

   

 

Betygsfördelning ovan hämtas från Ladok cirka 20 arbetsdagar efter kursens sista ordinarie 

provtillfälle 

Sammanfattning av studenternas kommentarer i detta formulär bör främst hämtas från den 

genomförda skriftliga kursutvärderingen men kan även baseras på andra synpunkter, 

kommentarer och diskussioner med studenter. 

Fråga Studenternas 

värdering 

Fördelning av studenternas värdering  

1) 

Hur bedömde 

studenterna 

som helhet 

kursens 

kvalitet i 

genomsnitt (1-

5, där 5 är 

högsta betyg) 

 

 

4.3 

 

2) 

Hur många 

timmar per 

vecka har 

studenterna i 

genomsnitt 

ägnat åt sina 

studier (där 40 

timmar per 

vecka 

motsvarar 

heltidsstudier): 

ca 30 h 
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3) 

Hur bedömer 

du ditt eget 

engagemang i 

kursen? (1 - 5, 

där 5 är högsta 

betyg): 

x.x På frågan ”Did you attend the majority of the scheduled 

lectures, problem solving hours, and tutorials? If no, please 

help us to understand why” svarade studenterna så här: 

 

4) 

Hur bedömde 

studenterna 

som helhet 

bemötandet 

under kursen 

(1 - 5, där 5 är 

högsta betyg): 

4.7  

 

 

Sammanfattning av studenternas kommentarer gällande bemötandet under kursen: 

Studenterna tycker att bemötandet under kursen var bra. På frågan ”How would you assess the 

way you have been treated in general as a student during the course” svarade 5/7 excellent och 

2/7 good (se fråga 4 ovan).  

 

Sammanfattning av studenternas synpunkter gällande kursens kvalitet samt 

studenternas arbetsinsats och engagemang: 

Studenternas bedömning av kursen som helhet motsvarade betyg 4.3 (se fråga 1 ovan).   

 

I vilken utstäckning, i genomsnitt, anser studenterna att kursens FSR gällande Kunskap och 

förståelse har behandlats under kursen (1-4, där 1 motsvarar 'Inte alls' och 4 motsvarar 'I mycket 

hög grad'), samt genom vilken examinationsform som varje FSR har examinerats: 
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Förväntade studieresultat 

(FSR) 

Examinationsform Studenternas värdering 

FSR 1 (fyll i olika FSR från 

kursplanen) 

Tenta x.x 

FSR 2 (fyll i olika FSR från 

kursplanen) 

Tenta x.x 

FSR 3 (fyll i olika FSR från 

kursplanen) 

 x.x 

FSR 4 (fyll i olika FSR från 

kursplanen) 

 x.x 

FSR 5 (fyll i olika FSR från 

kursplanen) 

 x.x 

FSR 6 (fyll i olika FSR från 

kursplanen) 

 x.x 

Tabellen kan utökas beroende 

på FSR 

 x.x 

 

Sammanfattning av studenternas kommentarer gällande hur de förväntade studieresultaten har 

behandlats under kursen:  

På frågan ”do you think that the course´s learning outcomes have been examined? Svarade 

studenterna så här: 

1. Yes 

2. Yes 

3. Yes, but it was a lot 

4. Yes i do 

5. No 

6. Yes, the exam covered a wide range of subjects 

 

I vilken utsträckning, i genomsnitt, anser studenterna att nedanstående påståenden stämmer in på 

kursen (1-4, där 1 motsvarar 'Inte alls' och 4 motsvarar 'I mycket hög grad'): 
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Kursen har haft relevant litteratur Om kursboken ”Quantitative Chemical 

analysis” på skalan 1-5 tyckte studenterna: 

   

Det övriga materialet var relevant  (t ex filmer , 

quiz, övningar på Cambro/Canvas) 

 

Kvaliteten på  innehåll under kursträffarna / 

föreläsningarna 

 

Kvaliteten på  laborationerna Studenterna verkar vara väldigt nöjda med 

laborationerna. På frågan om ”laboratory 

exercises”, skala 1-5, svarade studenterna:  

 

Kvaliteten på övrig undervisning (lektioner, 

workshops etc) 

Tutorials; 

 

 

 

Sammanfattning av studenternas kommentarer gällande litteratur, innehåll, 

resurser och examination: 

På skalan 1-5 fick: examinationen 3.9 och kursboken 4.4 poäng. 
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Sammanfattning av studenternas kommentarer gällande sådant som de anser varit 

bra och ska behållas:  

På frågan ”Is there anything you are particularly pleased with during the course? What has been 

good during the course? Svarade studenterna: 

 

 

 

Sammanfattning av studenternas kommentarer gällande sådant som de anser bör förändras: 

På frågan ”Anything in the course you would like to change? How?” svarade 

studenterna så här: 

 

 

Beskrivning av de förändringar som skett avseende kursens genomförande sedan 

föregående kurstillfälle: 

Det har varit klagomål på gamla (icke moderna) instrument som används på kurslabb. Nya 

instrument köptes (GC och LC), ny lampa till UV-Vis spektrofotometern och ny fluoridselektiv 

elektrod. Jämfört med förra året är studenterna mycket nöjda med laborationerna. ICP-OES 

behöver dock byttas ut. Det var stopp ett par gånger (kommunikationsfel mellan instrument och 

mjukvara). Laborationsinstruktionerna för GC och LC har reviderats (ny mjukvara).   

Det var inte så många studenter på kursen (10) och bara 8 som deltog på den laborativa delen 

och det har gått bra att köra labbarna på institutionen -  dela de i 4 grupper och ha max 2 
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grupper per dag på labb och följa institutionens rekommendationer/restriktioner – gick bra att 

använda munskydd och hålla avstånd.    

 

Beskrivning av de förändringar som planeras till nästkommande kurstillfälle som 

föranleds av studenternas synpunkter, lärarlagets erfarenheter, samt andra 

eventuella faktorer:  

Vi hoppas att vi får ett nytt ICP-OES instrument till nästa gång kursen ges. Har sökt medel från 

fakulteten och väntar på beslut. Hoppas att covid-19 pandemin kommer under kontroll till nästa 

år så att vi kan interagera med våra studenter som vanligt.       

 

Medför ovanstående förändringar en revidering av kursplan inför nästkommande kurstillfälle: 

Nej/Ja: Nej 

Har sammanställningen och analysen samverkats med studentrepresentant: Nej/Ja: Nej. Det var 

få studenter (7/10) som svarade och samtligas svar är med. 

Sammanställningen är fastställd datum: 210406, av Solomon Tesfalidet 

 


