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Kursanalys för KEMB22 Oorganisk Kemi VT 2022
Kursansvarig: Ebbe Nordlander
Övriga lärare: Ola Wendt
Antal studenter: 29 registrerade studenter, 24 tenterande vid första tentamenstillfället
Betyg: 9 st UK, 4 st G, 11 st VG vid första tentamenstillfället.
Utvärdering
I.
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 13
Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget var studenterna nöjda med
kursen. Studenterna uppskattade speciellt föreläsningar och laborationer, men
önskade (som vanligt) mer övningar – och mer tid! (se nedan)
II.

Lärarlagets kommentarer
Lärarlaget tyckte att kursen gick halvbra. Studenterna (inte föreläsningarna!) var
lite långsamma i början, vilket skapade försening i första kursmomentet. Som
betygen ovan visar, var det stor splittring i studentgruppen vad gäller förmågan
(viljan?) att ta till sig kursinnehållet. Denna splittring visade sig även vid en
diagnostisk kontroll av kunskaper om typstrukturer.

III.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Sedan förra gången kursen gavs har vi inte ändrat någonting och detta
uppfattades av studenterna som dåligt, kanske? Nya kursassistenter betydde lite
”inkörningsproblem” i början av kursen, men kursassistenterna fick mycket
beröm som framfördes både muntligen till kursansvarig lärare och via
kursutvärderingen.

IV.

Förslag till förändringar till nästa kurs
Till nästa gång kursen ges ska vi inte ändra ett dugg. Kursen sitter som en smäck
och vår uppfattning är att den är populär, även bland de studenter som inte
klarar den (!). Verbal feedback har uteslutande varit positiv, men man kan kanske
inte förvänta sig att studenter skall vara öppna med kritik. Studenterna tjatar som
vanligt om mer övningar, men det kommer de inte att få. Vi lägger krutet och
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pengarna på bra labbar istället. Det är gott om övningar inbakade i
föreläsningarna och i kursrepetitionen, vilket studenterna förbiser.
Under senare år, har undertecknad frågat hur mycket tid studenterna spenderar
på KEMB22 gentemot parallellkursen KEMB29. Svaren är genomgående att
betydligt mer tid ägnas åt KEMB29 - ungefär som i år: 2/3 av tiden ägnas åt B29
och 1/3 åt B22. Detta är i längden ohållbart, men är inget som detta lärarlag kan
direkt påverka.

2022-04-11, sammanställning är gjord av Ebbe Nordlander.
Kursanalysen mailas till utbildningsadministratör Annelie Raimer: annelie.raimer@kc.lu.se

