
 
 
 
 
B-tjenesten ved Kjemisk institutt 
 
B-tjenesten [1] (Beregningstjenesten) er en studentdrevet veiledningstjeneste, med fokus 
på beregninger og programmering i undervisningen ved Kjemisk institutt. De har siden 
høsten 2020 holdt åpne veiledningsøkter fysisk og over Zoom (noe begrenset av 
smittevernshensyn), hvor studenter ved instituttet kan komme innom for å få hjelp med 
oppgaver, generell faglig og teknisk veiledning, finne samarbeidspartnere og være del av et 
sosialt fellesskap. Vi ønsker at studentene skal ha en lav terskel for å oppsøke tilbudet. 
Tilbudet er primært rettet mot bachelorstudenter i kjemi og materialvitenskap. 
 
Det er jevnt over 8 veiledere i B-tjenesten, rekruttert fra laveregradsstudenter med relativt 
brede kjemifaglige interesser (ikke kun de som utmerker seg innen programmering). Vi gir 
disse studentene kjemifaglig oppfølging gjennom kontakt med emneansvarlige, 
programmeringsfaglig og teknisk oppfølging fra Audun Skau Hansen, samt pedagogisk 
opplæring inspirert av læringsassistentmodellen [2]. I sistnevnte inngår 6 betalte 
undervisningsøkter med fokus på veilederrollen, fakultets ambisjoner for undervisningen 
(aktiv læring, variert undervisning, «flest mulig skal lære mest mulig» osv.), åpne og lukkede 
spørsmål, digital undervisning, sensemaking vs. answermaking, computational thinking, 
samt komponenter av praksis og observasjon. 
 
B-tjenesten bidrar også i internt pedagogisk utviklingsarbeid ved at de betatester nye 
oppgaver, utvikler Notebooks og skript til bruk på lab, og kan foreslå endringer i emner de 
følger på bakgrunn av et beregningsperspektiv. Slik sett kan B-tjenesten også bidra til at 
erfaringer og kunnskaper akkumuleres og videreutvikles på instituttet, og dermed skape 
mer helhet og kontinuitet i vår satsning på beregningsorientering. 
 
Fra høsten 2021 ønsker vi å la B-tjenesten disponere undervisningsrommet Dalton utenom 
ordinær undervisning, for å legge til rette for et spirende miljø hvor studentene kan få 
utfolde og utfordre seg faglig. Rommet blir innredet med tanke på studentaktiv læring, 
diskusjoner, prosjektarbeid og presentasjoner. 
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