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Kursanalys 

kurs AE1105, Miljö- och markkemi för S-programmet, ht 2021 

 

Länk till kursplan: https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AE1105?l=sv 

Data för kursomgång HT 2021: 

Kurens poängantal: 7,5 hp 

Tid då kursen pågick: 30 augusti – 26 oktober 2021 

Lärare och antalet undervisningstimmar:  

Jon Petter Gustafsson (kursansvarig), 57 h 
Agnieszka Renman, 12 h (lab-övningar) 
Dan Berggren Kleja, 2 h (en föreläsning) 
 

Antal registrerade studenter: 6 

Antal studenter som fullföljt projektarbete och övningar vid kursens slut: 6 (100 %) 

Antal studenter som fått godkänt vid första ordinarie tentamenstillfället: 6 (100 %) 

Förändringar i kursen jämfört med föregående kursomgång: 

Inga ändringar, dock återgång till campusbaserad undervisning för de flesta föreläsningar. 

Resultat från kursenkät 

Ingen kursenkät genomfördes pga alltför få studenter. 

Kursnämndsmöte 

Hölls den 29/11 2021, med deltagande av Jon Petter Gustafsson (kursansvarig), 
studentrepresentanten Miranda Gothe. 

Studentrepresentantens kommentarer: 

Överlag upplevdes kursen vara bra och intressant. Framför allt uppskattades fältövningarna 
då man fick bra applicering av kunskapen. Detta gällde även för projektet som utfördes under 
kursen, då kunskapen kunde appliceras till en faktisk analys av en jordprofil. Även 
kurskompendiet ansågs bra, även om vissa aspekter ansågs svåra att förstå sig på. Det fanns 
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vissa delade åsikter kring labbkompendiet, då det av vissa ansågs bra att all information var 
lättillgänglig och samlad på samma ställe, medan det även ansågs något svårt att hitta 
informationen i det långa dokumentet. 
 
Föreläsningarna ansågs bra och informativa med aktuell information som även senare kom på 
tentamen. Dock ansågs det svårt att veta vad man behövde lära sig under kursen, då det både 
var information i kurskompendiet som inte togs upp på föreläsningarna och information på 
föreläsningarna som inte togs upp i kurskompendiet. Det upplevdes därmed i viss grad svårt 
att studera inför tentamen.  
 

Kursansvarigs kommentarer: 

Kursen fungerade bra, dock synd att det var en relativt liten grupp i år. Precis som tidigare år 
tycks fältövningen om jordprofiler ha varit speciellt omtyckt bland studenterna. Vissa 
studenter har synpunkter på kurslitteraturen och kopplingen till examinationen, det är fullt 
möjligt att läsanvisningarna behöver ses över. Det finns även ett växande behov av att 
revidera kurslitteraturen, kompendiet som använts börjar bli lite gammalt i flera avseenden. 

Stockholm den 29/11 2021 

 

 

Jon Petter Gustafsson, kursansvarig  Miranda Gothe, studentrepresentant 
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