
Kursrapport
Termin: VT 2020
Program: Civilingenjörprogrammet i 
kemiteknik (K)

Program: Civilingenjörprogrammet i 
teknisk fysik med materialvetenskap (Q)
Kurs: 1KB501-Kvantmekanik och kemisk 
bindning, 5hp 
Antal registrerade studenter: 81
Svarsfrekvens på summativa kursv.:  44% 

Svarsfrekvens på mittkursv.:  22%
Datum: 2020-09-16

Utfall av examination
Antal examinerade: 79
Betyg U/inte klara ännu:  30 (%)
Betyg 3: 26 (%)
Betyg 4: 20 (%)
Betyg 5: 3 (%)

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag 
Hur nöjd är du med kursen i stort?   Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,0 / 5
Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 2 st. 6 % 
1. Mycket missnöjd 0 st. 0 % 
2. 1 st. 3 % 
3. 5 st. 14 % 
4. 20 st. 57 % 
5. Mycket nöjd 6 st. 17 %

"Starka sidor" enligt studenterna
 Intressant kurs med engagerade lärare.
 Bra anpassning till omstandigheterna med pandemin.
 Kommunikation mellan lärare och studenter fungerade mycket väl.

"Svaga sidor" enligt studenterna

 Kvantmekanikdelen upplevdes som svårare.

 Hade varit bättre med “live” föreläsningar på båda delarna av kursen.

 Bättre information om Zoom-länkar efterlyses.

Kommentarer vid mittkursvärderingen

 Svårare att få motivation att läsa när man sitter hemma.

 Svårare att ställa frågor via Zoom.

 “Man känner sig ensam hemma.” “Har ingen bra arbetsplats för att studera hemma.”

 “Eloge till lärarna!” “Är faktiskt förvånad över hur bra denna kurs går på distans.”



Kursansvarigas och lärares kommentarer till kursens genomförande och 
resultat:

   Nessima Salhi (Föreläsningar. Lektioner. Teori- och datalaborationer):
Kursen fungerade väl. Lärarna fick på väldigt kort tid anpassa kursen till distansundervisning 
med Zoom. Detta har fungerat utmärkt. Den ena föreläsaren hade spelat in och laddat upp sina 
föreläsningar på Studentportalen, medan den andra föreläste ”live” på Zoom. Generellt tyckte 
studenterna att den senaste metoden var mer givande, inte minst på grund av all matematiska 
formalismen på den första delen av kursen, vilket är bättre att assimilera om den ges i direkt 
växelverkan mellan lärare och studenter. Man får tar hänsyn till det om man i framtiden ska 
fortsätta med distansundervisningen. 

   Studenterna tyckte att det skiljer mycket mellan de två delarna på kursen. I framtiden måste 
lärarna arbeta för att förbättra detta.
Läroboken upplevdes som svårtolkade, och det mest på första delen av kursen.  Att koppla till 
kursboken är faktiskt ett sätt att aktivera studenterna. 
Under Zoom-föreläsningarna var studenterna rätt så aktiva, ställde frågor på chattet eller direkt 
med rösten. Det fyngerade verkligen bra. De var också duktiga på att höra av sig i fall de inte 
kunde höra eller se läraren. 
Teorilaborationerna upplevs som svåra men mycket givande, vilket är en återkommande 
kommentar genom åren. Poängen med dessa är att under press lösa lite mer avancerade 
kvantmekanikuppgifter.  Studenterna måste tänka själva och reflektera över sina svar.  Även dett 
moment genomfördes vis Zoom. Det fungerar givetvis bättre i en sal då man kan dela på 
studenterna i små gruppen. Lärarna hade delat på studenterna i ”group rooms” men det var 
kanske svårt med tanke att Zoom var nytt för alla. På datalabben, som alltid går i slutet på kursen 
hade man ”mognat i situationen” och kände att det var lättare att aktivera studenterna. Där var vi 
två lärare för en grupp à 12 studenter. Eftersom det inte gick för studenterna att ladda ner 
programvaran på sina datorer valde vi att köra labben med två lärare som jobbar parallellt: den 
ena kör programmet, långsamt efter instruktioner från den andra lärare. Studenterna var inte 
passiva utan fick hela tiden kommentera varje steg i beräkningen och sedan tolka resultatet 
muntligt. Labben gick som vanligt under fyra timmar och man fick ta en paus från skärmen efter 
varje timme. Under den sista halvtimme fick studenterna skriva sin inlämning medan lärarna var 
fortfarande tillgängliga för eventuella frågor. Även här fick lärarna skriva om labbinstruktionerna 
för anpassning till distansundervisningen. Det har fungerat väl. 

Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder
 Fortsatt arbete med att uppdatera kursmaterialet.
 Undersöka hur man kan förbättra undervisningen på distans.
 Arbeta mot bättre samspel mellan de olika delarna på kursen.
 Aktivera studenterna genom att koppla och referera till kursboken. 

Namn på de som skrivit kursrapporten, dvs. kursansvarig eller annan utsedd person på 
institutionen  
Nessima Salhi


