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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Kursens namn: 
Kemitekniska processer 

Ladokkod: 
A118 TG 
 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018) P1 2018 

Inom program alt. fristående kurs:Programkurs kemiingenjör 
 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
 
7st av totalt 18 registrerade, varav 11 omregistrerade med startår från 2009 till 2015.  
 
 
 

Analys av: 
Studenternas resultat och prestationer 
 
14 st studenter tenterade. Följande betygsfördelning erhölls 
U: 9 st 
3: 1st 
4: 3st 
5: 1st 
 
Av de underkända var 67% omregistrerade.  
Av förstahandsregistrerade studenter antagna till programmet HT16 fick 57% betyg 3  eller högre. 
 
Det finne en tydlig korrelation mellan tentamensresultatet i denna kurs och kursen Energiteknik i åk1. Av de  
Underkända i denna kurs var det bara ett fåtal som klarat av kursen Energiteknik. Den student med betyg 3 var 
den enda av de fem godkända som fortfarande inte hade kursen Energiteknik godkänd.   
Innehåll, undervisningsformer och examination 
 
Föreläsningar och lövningar har fungerat bra. De flesta ansåg att laborationer och projektuppgift varit givande 
och ett stöd för lärandet. Någon enstaka var dock av annan åsikt.  Kritik mot några minder fel i  
projektuppgiften som var nyutvecklad påpekades. De flesta har fått en tydlig bild av hur kursen passar in i 
utbildningen. På frågan om studenternas förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra sig kursens innehåll 
svarade majoriteten att detta stämde ganska bra. Ingen ansåg att deras förkunskaper var helt otillräckliga. 
 
Studenterna är inte nöjda med kurslitteraturen. 
Forskningsanknytning 
De flesta anser att kursen delvis utvecklat deras kritiska tänkande och att de fått en ökad inblick i 
forskningen inom området. 
 
 
Övriga kommentarer 
Kursen genomförs med sex timmar lärartid per student och vecka. Totalt är fyra stycken lärare inblandade. 
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Kursen samläses två veckor med energiingenjörerna. 
 
 
 
 

Eventuella förslag till ändringar 
 

1. Projektuppgiften måste förtydligas vad gäller frågorna rörande separationen, samt några formuleringar i 
texten. Bra om studenterna har förkunskaper i grundläggande Excel för att utföra kalkyler.. 

2. Innan kursstart är det bra om vi kan identifiera vilka förkunskaper som studenterna upplevde att de 
saknade. 

3. Fortsatt arbete med att hitta lämplig kurslitteratur. 
4. En tydlig rapportmall för projektet ska sammanställas.  

 
 


