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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 
Allmän och oorganisk kemi II 

Ladokkod: 
41K16A 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period (ex P1 2018): 
P4 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Kemiingenjör – tillämpad bioteknik, år 1 TGKEH18h 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
5 studenter har svarat på kursvärderingen på PingPong av total 20 registrerade, varav 7 
omregistrerade. Svarsfrekvensen indikerar att studenterna generellt inte har några starkare åsikter om 
kursen, vilket också framkommit vid individuella diskussioner. 

Analys av:  
Studenternas resultat och prestationer 
Av årets studenter blev blott fyra godkända på examinationen med duggor och tentamen vilket är en 
besvikelse. Alla dessa fick betyget 3 liksom en av de studenter från tidigare år som tenterade. De 
studenter som presterade dåligt i början av kursen gav i stor utsträckning upp och deltog inte i de 
senare duggorna. Detta innebär att de var chanslösa inför sluttentamen. 
 
Vad gäller laborationer blev alla godkända (men en student hoppade av utbildningen under kursens 
gång). 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Kursens innehåll är oförändrat från tidigare år och fördjupar studenternas kunskaper inom kemi 
både för att förbereda inför senare kurser i programmet och för att ge studenterna viktiga kunskaper 
för deras framtida arbetsliv. 
 
Undervisningen har utförts som tidigare med föreläsningar, gemensamma räkneexempel, räknestugor 
och laborationer. Fördelningen mellan de olika momenten har fungerat, även om det framkommit 
önskemål om fler övningar (hur vida utbrett detta önskemål är, är dock okänt). Framförallt 
laborationerna har varit uppskattade av studenterna. 
 
Examination i form av löpande duggor ses som ett stressmoment av studenterna då parallellkursen 
också använder detta system. Samtidigt verkar systemet inte längre hjälpa studenterna att fokusera på 
de olika delmomenten i kursen allt eftersom de kommer.  
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Forskningsanknytning 
Kursen är fast förankrad i forskning och till viss del beprövad erfarenhet. Forskningen är dock minst 
flera decennier gammal då kursen är en grundläggande kurs i årskurs 1. Inom projektarbetet i kursen 
ges studenterna möjlighet att komma i kontakt med även nyare forskning och se hur nyare resultat 
har förändrat samhällets syn på olika aspekter (exempelvis hur freoner har gått från att vara en grupp 
av nästintill mirakelkemikalier till att vara miljöfarliga kemikalier som skadar ozonlagret) men utfallet 
beror på vilka ämnesområden som studenterna väljer för sina projekt.  

Övriga kommentarer 
Vid utbildningsutvärdering med de kemiingenjörsstudenter som avslutade sina examensarbeten 
framkom det att just period 4 årkurs 1 var den absolut jobbigaste under utbildningen. Vad som kan 
göras för att underlätta för studenterna bör därmed ses över. 

 

Eventuella förslag till förändringar 
Systemet med flera små deltentamina bör ses över till nästa kurstillfälle. Vad som bör göras istället 
behöver diskuteras inom kurslaget och inom kollegiet eftersom det inte finns någon given lösning på 
hur man stödjer studenternas kontinuerliga lärande. 
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