
Termin: HT 2018
Kurs: Organisk Synteskemi, 1KB419, 5 hp
Antal registrerade studenter: 16
Svarsfrekvens på kursutvärderingen: (50%) 8/16
Datum: 2018-11-21

Utfall av examination
Antal examinerade: 16
Underkända: 8 (50%)
Godkända: 2 (12,5%)
Väl godkända: 6 (37,5%)
Mycket väl godkända: 0 (0%)

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag
(baserat på såväl kvantitativa resultat som centrala synpunkter från 
studenternas
fritextsvar).

  

"Starka sidor" enligt studenterna

•  Generellt en bra kurs med nöjda studenter.

• De flesta tycker att de har deltagit aktivt i kursen. De skulle 
rekommendera kursen till andra och kursen har stimulerat deras 
intresse för organisk kemi. De tycker även att svårhetsgraden har 
varit lagom.

• Bra föreläsningar.

• Många positiva kommentarer om föreläsaren samt 
laborationshandledarna gällande engagemang och pedagogik.

• Studenterna uppskattar hänvisning till YouTube filmer som 
ytterligare kan förklara vissa organkemiska begrepp när de 
pluggar.

• De flesta gillar upplägget på lektionerna. Dvs. att de får jobba 
självständigt och fråga/diskutera när de kör fast.

  

"Svaga sidor" enligt studenterna samt önskemål 



• Kort kurs där mycket tid går åt till att repetera viktiga koncept 
från tidigare kurs (Organisk kemi I).

• Laborationshandledare som inte var samspelta och konsekventa.

• Otydligt om man skulle få laborationspoäng eller inte.

• Önskemål om fler lektionstillfällen.

• Önskemål om att föreläsningarna ligger först och laborationerna 
sedan.

 Kursansvarigas/lärares kommentarer till kursens genomförande och resultat

Jag är väldigt nöjd med kursen i helhet. Däremot så är kursen alldeles för kort. 

 Mina förslag till förändringar/kommentar/åtgärder

• Ändra kursens omfattning (från 5hp till 10 hp) eftersom en stor del  
av kursen nu går åt till att repetera grunderna från kursen 
organisk kemi I. Studenterna behöver även mer omfattande 
kunskap när de ska lästa kursen ”organisk syntes” sista året på 
sin utbildning. En utökning av kursen är dock (eventuellt) på 
gång.

• Lektionerna är generellt bra men jag håller med studenterna att vi  
skulle kunna lägga in några extra fler tillfällen för att lösa 
uppgifter/diskutera olika problem.

• Målet inför nästa år är att laborationshandledandarna ska vara 
mer samspelta. Jag kommer att ta upp detta grundligt på 
labbmötet som vi har innan kursen startar nästa år.

• I denna kurs har vi inga laborationspoäng. Jag var själv lite 
osäker under kursens gång och därför blev det lite förvirring. Till 
nästa år så kommer vi att diskutera/bestämma oss om vi ska ha 
laborationspoäng eller inte. Detta kommer att anges tydligt 
i början av kursen. 

• Det kan vara svårt att lägga föreläsningarna först och 
laborationerna sedan eftersom studenterna läser flera kurser 
samtidigt. Jag tycker dock att det är en bra ide och kommer därför  
se om det är möjligt att göra så nästa år.

 Christine Dyrager
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