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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 
 

Kursens namn: Grundläggande 
laboratorieteknik med mätvärdesanalys 

Ladokkod: A124TG 

Antal högskolepoäng: 7,5 hp Period: P1 2018 

Inom program alt. fristående kurs: Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 

 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
8(18) (44%). Inkluderar inte omregistreringar. 

Analys av: 
Studenternas resultat och prestationer 

På kursen var 19 studenter förstagångsregistrerade, varav 11 studenter (58%) hade betyget godkänt i de 
examinationer som hunnits genomföras och godkännas. Den skriftliga tentamen skrevs av 14 
studenter, varav 13 fick godkänt. Betygsskalan på kursen var godkänt (G) eller underkänt (U). Den 
praktiska examinationen innefattande två uppgifter som gjordes av 15 studenter varav 14 klarade båda 
uppgifterna. För att få godkänt på den praktiska examinationen krävdes att båda uppgifterna var 
godkända.  
 
Av 19 registrerade (18 var medlemmar i Ping Pong) var det 17 studenter som följde 
laborationstillfällena och 16 som hade godkänd närvaro samt godkända laborationsrapporter. 
   

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Närvaron på föreläsningarna var varierande, en del av studenterna valde att på egen hand läsa in 
föreläsningsmaterialet som laddades upp på Ping Pong. Kurslitteraturen och materialet angavs vara till 
stöd för de flesta studenter (2 studenter angav stämmer ganska bra, 6 studenter stämmer helt). 
Undervisningen ansågs vara till stöd för de flesta studenter (3 studenter angav stämmer ganska bra, 4 
studenter stämmer helt). 1 student angav att undervisningen gett delvis stöd. 1 student kommenterade 
att man inte närvarat på föreläsningarna. En kommentar som framgått under kursen och i 
kursutvärderingen var att svaren till övningsuppgifterna behöver uppdateras, vilket är material som 
finns på Ping Pong. Laborationsnärvaron var bra, ett fåtal studenter som varit sjuka vid något tillfälle 
gjorde om laborationer på reservtillfället. Föreläsningarna lades, så långt det var möjligt med tanke på 
schemaläggning, i samband med laborationstillfällena, så att studenterna skulle få möjlighet att ha med 
sig en teoretisk bakgrund innan de började laborera.   
 
Den praktiska examinationen innehöll två uppgifter som skulle göras individuellt av varje student på en 
viss tid för att bli godkänd. I kursutvärderingen uttrycktes det att examinationsmomentet gav en bra 
förståelse när man ensam fick ställas inför en praktisk uppgift. En skriftlig examination ingick också i 



Sida 2 av 2  

kursen.  
På kursen undervisade två lärare, varav en hade föreläsningar, laborationer och var kursansvarig. Den 
andra hade föreläsningar i den del av kursen som berörde mätvärdesanalys.  
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Eventuella förslag till förändringar 

Forskningsanknytning 
Kursen berörde grundläggande kunskap i laboratorieteknik och mätvärdesanalys. Vissa av teknikerna 
som utfördes under laborationskursen kan kopplas till den forskning som pågår i 
resursåtervinningsgruppen på högskolan, till exempel odling av mikroorganismer och analystekniker så 
som titrering och spektrofotometri. 
 
 
I kursutvärderingen svarade 3 studenter att de tycker att det stämmer ganska bra, och 4 studenter att 
det stämmer helt samt 1 student att det stämmer delvis, att kursen gett ökad förståelse för forskning. 

Övriga kommentarer 
Kursen gick parallellt med kursen ’Introduktion kemi- och bioteknik, 7.5 hp’, vilken bland annat 
innehöll liknande kemiska beräknings- och övningsuppgifter i grundläggande kemi och bioteknik. 
 

 

 
 

 


