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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Kursens namn: 
Introduktion kemi- och bioteknik 

Ladokkod: 
A150TG 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018) 
P1 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 hp 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

13 av totalt 17 registrerade på kursen svarade. 
 
 
 

Analys av: 

Studenternas resultat och prestationer 

Följande gäller för ordinarie tillfälle: 
14 skrev tentamen varav 1 var omtentamen. Av dessa fick 4 betyget 5, 1 betyget 4, 8 betyget 3, och 1 betyget U. 
14 skrev duggorna som examinerade matematikdelen i kursen, varav 7 blev godkända 
17 gjorde inlämningsuppgiften och samtliga blev godkända efter att ett kompletteringstillfälle gavs. 
14 fick godkänt på delen för studiebesök med tillhörande seminarium, och 3 studenter missade ett enskilt 
tillfälle. 
 
Över lag presterade studenterna bra, med en något lägre genomströmning av matematikdelen än förra året. 
Matematikdelen förväntas få en betydligt högre genomströmning efter första omtentamenstillfället dock, vilket 
kommer ge utslag på hela kursen. 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination 

Studenterna var mycket nöjda både vad gäller undervisningsformer, examination, och kursmaterial. Till detta 
finns det inte så mycket att tillägga. 
 
Vad gäller kursens innehåll passar den väl till lärandemålen (vilket studenterna höll med om) och till 
programmet i övrigt. 
 
Studenterna har efterfrågat alternativa platser för studiebesöken. Huruvida detta går att praktiskt genomföra är 
dock synnerligen tveksamt. 
 

Forskningsanknytning 

Ett av studiebesöken var till forskningslaboratoriumen i Resursåtervinning och enkla kopplingar till 
pågående forskning har gjorts då detta är en introduktionskurs. 
 
Forskningskopplingen har uppmärksammats av studenterna, och allt verkar vara bra i detta avseende. 
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Övriga kommentarer 

Samläsningen inom matematikdelen med Energiingenjörsstudeterna har fungerat bra, både från ett 
lärarperspektiv och ett studentperspektiv.  
 
Fördelningen mellan matematik och kemi/bio har fungerat väl. 
 
Både enligt kursvärdering och i samtal med studenterna har det framkommit att studenterna har varit mycket 
nöjda med kursen i samtliga avseenden. 
 

 

Eventuella förslag till ändringar 

Inga förändringar är planerade. Eventuellt kan något studiebesök komma att ändras eller ytterligare ett läggas 
till, men det kommer troligen inte att ske av praktiska skäl. 
 
 

 


