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1. Endringer i emnet 

Etter evaluering og sluttrapport fra 2019 ble følgende endringer gjennomført: 

- Ønske om flere kjemioppgaver fra begynnelsen av emnet: Kjemirettede oppgaver ble utviklet 

av emneansvarlig til bruk i fellesdelen av emnet. Disse var tenkt som obliger, men ble isteden 

testet som frivillige oppgaver dette året. 

- Større utbytte av mindre obliger i kjemidelen: Fire nye obliger ble utviklet av emneansvarlig. 

Disse erstattet prosjektoppgaven. 

- Siden prosjektoppgaven utgikk, utgikk også samrettingstimene til fordel for én ekstra 

forelesning i uka. Dette ga mer tid til aktive læringsmetoder og nøye gjennomgang av teorien 

med flere eksempler. 

I tillegg ble MAT1050 flyttet til første semester ved siden av IN-KJM1900 istedenfor biokjemi. Dette 

medførte følgende endringer: 

- Mindre teoretisk gjennomgang av numeriske metoder 

- Noe mer fokus på metoder for numerisk integrasjon 

- Fokus på flere tilnærminger til derivasjon og integrasjon 

Hovedtanken bak emnet er at studentene skal lære å identifisere et kjemisk problem som numerisk 

løsbar, og således ha flere verktøy for løsing og utforsking av kjemiske problemstillinger. Dessuten 

skal de lære å bruke programmering som et verktøy for statistikk og datahåndtering. 

Implementering av avanserte metoder for løsing av differensiallikninger utgikk til fordel for å bruke 

Python-biblioteker til dette. Dette er også med på å flytte fokuset fra programmeringen til 

problemløsningen og den konseptuelle matematikken i samspill med det kjemifaglige innholdet. 

2. Evaluering 

Det ble foretatt en omfattende sluttevaluering. Resultatene for denne viser at studentene er veldig 

fornøyde med emnet og undervisningen i kjemidelen (8.7/10). Følgende hovedmomenter ble evaluert: 

- Tempo og nivå: Passe for over 90 %. Lite avvik. 

- Nytteverdi av forelesningen: 4.4/5. 

- Læringsutbytte av obliger: 4.6/5. 

- Sammenheng fellesdel og kjemidel: 3.9/5. 

- Ny innsikt i kjemi eller matematikk vha. programmering: 4.2/5. 

- Tverrfaglig arbeid med matematikk og generell kjemi: 4.4/5. 

- Aktive læringsformer i forelesning: 4.4/5. 

o Bruk av mentimeter. 

o Diskusjon og parprogrammering. 

o Feilsøking og forklaring av kode for hverandre. 

- Utbytte av kompendiet: 4.3/5. 

- Den tekstbaserte tilbakemeldingen viser at studentene er svært fornøyd med 

undervisningstilbudet i kjemidelen, både forelesninger og gruppetimer. 

 

 

 

 



3. Eksamen 

I år ble det arrangert hjemmeeksamen på grunn av koronasituasjonen. Eksamensoppgavene har hatt 

tydeligere «kjemisk innpakning», men alle viktige programmeringstekniske ferdigheter fra fellesdelen 

trengs for å løse oppgavene. Oppgavene er mer åpne, og det ble stilt krav til at studentene måtte 

begrunne strategier og beskrive framgangsmåter på flere oppgaver. Dessuten var det noen oppgaver 

som gikk spesifikt på feilretting og vurdering av problemløsningsstrategier og kode. Mange av disse 

oppgavene ga et godt bilde av studentenes problemløsningsevne, og det kan være ønskelig å fortsette 

med slike oppgaver også neste år. Eksamensresultatene var jevnt over gode. Det er noe høyere andel A 

og B enn i fjor. 

 

 

4. Tanker framover 

Her er noen tanker rundt framtidige endringer og ting som fungerte godt: 

- Fortsette med at de kjemiske problemstillingene skal være utgangspunktet for emnet og 

undervisningen, ikke det programmeringstekniske. Alle temaer blir motivert fra et kjemisk 

ståsted. Dette var studentene fornøyd med, både i 2019 og 2020. 

- Ha med oppgaver med mer forklaring og problemløsning på eksamen som i år. Dette ga et 

godt bilde av hva studentene egentlig skjønner. Dessuten måler det kunnskap og ferdigheter på 

høyere taksonomisk nivå. Dette må også reflekteres i enda større grad i obligene og oppgavene 

gjennom året. 

- Flere små obliger ga mer rom for læring av flere av temaene i emnet. Dette ga en opplevd 

positiv effekt på både læring og motivasjon. Oblig 4 kom litt nært andre eksamener, så det vil 

være en bedre løsning å inkludere en liten oppgave om numerisk integrasjon i oblig 3 isteden. 

- Fortsette med aktive undervisningsformer i forelesning (bruk av mentimeter, små oppgaver og 

korte diskusjoner på 2–3 minutter). Mange studenter får godt utbytte av dette, selv om noen 

kan synes at det er ubehagelig å være aktiv i læringsprosessen. 

- Fortsette å koordinere det tverrfaglige samarbeidet med andre emner (MAT1050, KJM1101 

og emner seinere i studieprogrammet). Spesielt bør tilknytningen til KJM1101 styrkes. 

- Vurdere å gi de kjemirettede oppgavene som obliger i fellesdelen. Dette kan øke relevans og 

motivasjon i emnet. 

- Vurdere å flytte det administrative ansvaret for emnet til kjemi. Dette vil lette den 

administrative byrden og gi mer tid til undervisning og oppfølging av studentene. 

0

2

4

6

8

10

12

14

A B C D E F

Karakterfordeling



- Læringsutbyttebeskrivelsene bærer preg av å ligge på lavt taksonomisk nivå, noe som kom 

ekstra godt fram da hjemmeeksamen skulle utformes. Forslag til ny læringsutbyttebeskrivelse 

er: 

Når du har fullført dette emnet kan du 

 bruke grunnleggende Python programmering som løkker, beslutninger, funksjoner, og 

ulike datastrukturer 

 lage programskisser og algoritmer ut fra en matematisk spesifikasjon av et 

naturvitenskapelig problem 

 feilsøke programmer og konstruere tester for å finne og rette feil i egne programmer 

 bruke eksterne Python moduler i samspill med egen kode til å derivere, integrere, 

finne nullpunkter og løse differens- og differensiallikninger 

 lage, anvende og vurdere matematiske modeller som beskriver kjemiske 

problemstillinger, og skrive programmer som gjør beregninger med modellene 

 drøfte egnetheten til ulike numeriske metoder med utgangspunkt i kjemiske 

problemstillinger 

 

Sluttrapporten er forfattet av emneansvarlig for IN-KJM1900, Andreas Haraldsrud. 

 

Fra studieadministrasjonen: 

Kirsti Ales Dalseth  

Mon 2021-01-04 17:53 

To: 

Andreas Drolsum Haraldsrud;  

Karoline Fægri;  
Takk Andreas. 

 

Vi har ikke kommet noe lenger angående det administrative, men jeg kan kalle inn deg, Karoline og Steven til en 

prat. 

 

Hilsen Kirsti 
 

Spørsmål fra meg til Andreas på e-post: 

Karoline Fægri  

Thu 2021-01-07 11:17 

Sent Items 

To: 

Andreas Drolsum Haraldsrud;  

Kirsti Ales Dalseth;  

Hei Andreas, og godt nytt år! 
Takk for sluttrapport. Jeg har et par umiddelbare kommentarer til dine tanker for fremtiden.  
Jeg synes det er fint at den kjemifaglige vinklingen virker motiverende, men blir usikker når 
du sier at det programmeringstekniske skal være underordnet. Det er jo et 
programmeringsemne. 
Forstår jeg deg riktig når du foreslår  å redusere antall obliger fra fire til tre i kjemidelen? 
Høre fornufitg ut slik du begrunner det. 



Jeg synes det er fornuftig å bruke de kjemirettede oppgavene som obliger i fellesdelen hvis 
det er mulig. Vet at de var frivillige i jor, men var de frivilllige som et alternativ til de vanlige 
obligene, eller som et tillegg? Noe av det jeg lurer på her er selvsagt, hva slags 
erfaringsgrunnlag har vi nå med disse oppgavene? 
Å flytte emnet administrativt til kjemi kan være ideologisk vanskelig, men vi må uansett 
sørge for å få orden på de administrative utfordringene slik at dette ikke blir ditt problem. 
Husker du skrev en e-post om dette tidligere i høst, og håper dette kan bli et tema på møtet. 
 
Vennlig hilsen Karoline 
 
Svar fra Andreas: 
Andreas Drolsum Haraldsrud  

Thu 2021-01-07 11:53 

To: 

Karoline Fægri;  

Kirsti Ales Dalseth;  
Hei! 
  
Takk for tilbakemeldinger! Her er noen svar: 
  

• Ja, antall obliger bør gå fra 3–4 i kjemidelen. Jeg ønsker mer fokus på at studentene skriver 
ordentlige rapporter med diskusjon og begrunnelser av valg og problemløsningsstrategier, jf. 
det jeg også erfarte med taksonomisk nivå på eksamen. 

• Det gir kanskje litt mye rom for tolkning å si at det programmeringstekniske skal være 
underordnet, så jeg skal utdype det. Emnet er selvfølgelig et programmeringsemne, men for 
meg (og antakelig også for studentene ifølge tilbakemeldingene), er det viktig at det ikke er 
et informatikkemne. Det betyr at det bør være fokus på problemene og det man skal 
utforske, ikke det kodetekniske. Det var det på eksamen i år, og jeg er veldig fornøyd med 
det. Studentene lærer selvfølgelig de grunnleggende programmeringsstrukturene de trenger, 
men det er viktigere at de lager programmer som viser problemløsningsforståelse i kjemi enn 
at programmet er mest mulig effektivt eller robust. Sistnevnte er selvfølgelig viktig i visse 
settinger, men problemløsning er viktig for alle. Dette reflekteres mest i måten stoffet blir 
presentert på, og oppgavene som blir gitt. Innholdet er i grunn det samme. 

• Kjemiobligene i fellesdelen var frivillige ukesoppgaver i tillegg til obligene, så det var 
selvfølgelig derfor det ikke var mange som gjorde dem. Vi kan eventuelt la studentene velge 
neste år, og sanke erfaringer? 

• Jeg håper vi også kan diskutere pedagogiske perspektiver når vi har møtet om å flytte emnet, 

ikke bare ideologiske 😊 
  
Beste hilsen 
Andreas 

 
 


