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Kurset ble undervist av  

Gruppelærermøter  

 

Kursopplegget fulgte stort sett opplegget fra tidligere år, med fokus på aktiv læring og «flipped 

classroom». Endringene som ble gjort er beskrevet i del 2 av dokumentet. Rapporten bygger på 

tilsvarende sluttrapport for 2019, skrevet av daværende emneansvarlig Unni Olsbye. 

Jeg var ny emneansvarlig for kurset høsten 2020. Arbeidsmengden med å sette seg inn i kurset og 

gjøre kursinnholdet til mitt eget var svært stor, og jeg jobbet mye overtid (5-10 timer per uke) mens 

kurset gikk. Det bør tas hensyn til dette når ny emneansvarlig skal ta over høsten 2022. 

Covid19 preget undervisningen i noen grad. Studentene var flinke til å benytte seg av opptak av 

forelesninger, og å møte opp på digitale gruppetimer. 

Padlet ble tatt i bruk som en åpen tavle der studentene kan stille spørsmål anonymt. Det ble brukt 

mye, og videreføres i 2021. 

Emnet er bygget opp rundt fire hovedtema som undervises tre uker hver. Denne systematiseringen 

er noe flere studenter setter pris på. 

Undervisningen besto av følgende deler: 

1a. Forelesninger. Auditorium 1. Alle studenter samlet, 2 timer 

Første time: Faglærer presenterer ett og ett av læringsmålene for uken med bruk av slider, fulgt av 

en eller flere oppgaver som faglærer løser på tavlen. Nye versjoner av tidligere slider ble brukt, med 

fokus på at slidene også skulle kunne brukes som studieverktøy utenfor forelesningene. Her brukte 

jeg nok mer tid enn tidligere foreleser til å gå gjennom det faglige innholdet, og fikk ikke tid til å la 

studentene jobbe med oppgavene på egen hånd. Alle forelesninger ble publisert på emnesiden, og 

flere studenter oppga at de brukte opptakene. Det var 30 – 50 studenter tilstede per uke. 

1b. Aktiv læringsgruppe. Kjemikantinen. Studentene delt i to grupper, 2 timer per gruppe 

Studentene sitter sammen i grupper og løser et gitt oppgavesett om ukens tema. Faglærer er 

tilgjengelig for å svare på spørsmål. I slutten av andre time går faglærer gjennom utvalgte 

deloppgaver på PC/projektor, for å klare opp i fagstoff som gruppen sliter med. Mitt inntrykk var at 

studentene som var tilstede hadde stort utbytte av disse gruppene. Det var god dynamikk og gode 

diskusjoner blant de som kom. Til sammen møtte 25-35 studenter hver uke. 

2. Gruppeundervisning. ABC-undervisningsrommene. Studentene delt i 4-8 grupper (avhengig av 

størrelse), 2 timer per gruppe 

Pga avstandsregler ble det 8 grupper a 10-15 studenter. 

Studentene har før timen løst et oppgavesett om forrige ukes tema. Planen var opprinnelig å 

repetere opplegg fra tidligere år, som var som følger: I timene velges en student ut til å løse hver av 

deloppgavene fra oppgavesettet på tavlen, under veiledning av gruppelærer. Det er totalt 18 



deloppgaver per uke (færre i uker med lab), og inntil 25 studenter per gruppe, slik at nesten alle 

studenter løser en deloppgave i plenum hver uke. 

Denne undervisningsformen skapte en del misnøye blant studentene, og gruppelærerne var 

ukomfortable med å presse studentene til å presentere i plenum. Vi ble enige om å endre til en friere 

praksis, der studentene kunne presentere i grupper, presentere for hverandre i mindre grupper eller 

i par. Hovedmålet med gruppeundervisningen er å få studentene til å snakke om kjemi, gjøre seg 

kjente med faguttrykk og reflektere over egen tilnærming til oppgaveløsning. Jeg vurderte det som 

hensiktsmessig å droppe tvungne presentasjoner foran gruppa. I 2021 vil vi fortsette med det, og 

heller ta inn nye, innovative metoder i gruppeundervisningen. 

Gruppeundervisningen er obligatorisk, på den måten at hver student må ha løst minst 2/3 av 

oppgavene gjennom semestret for å kunne gå opp til eksamen. 

3. Labundervisning. ABC-grupperommene og lab. Studentene er delt i 4 grupper, 4 timer per gruppe, 

pluss prelab. 

All lab-undervisning, det vil si prelab (forberedelser) og selve lab-forsøkene, er obligatorisk. Laben 

fungerer godt, men forsøkene kan være oppskriftsbaserte. Jeg anbefaler fremtidig labansvarlige å se 

på om beregninger kan bli mer integrert i labøvelsene, og om man kan inkludere skriveopplæring 

(ifm rapporter) som del av kurset. 

Pensum 

Kurset bruker engelsk lærebok, Chemical Principles 8th ed. Av Zumdahl og DeCoste. Forlaget 

Cengage tilbyr e-bok og læreverktøy gratis til studentene, som er svært positivt. Jeg vil likevel 

anbefale fremtidige emneansvarlige å se etter pensum på norsk, da språkutfordringer kan gjøre 

stoffet utilgjengelig. De fleste som tar kurset skal bruke kjemikunnskapen på norsk i sitt arbeid, som 

kjemikere, lærere, biologer, geologer osv., og det ville styrke norsk som fagspråk i kjemi. 

Oppsummering 

Mengden obligatorisk undervisning i kurset er høy, men kan tjene til å gi studentene godt rutiner for 

oppgaveløsing gjennom semesteret.  

 

 

 

 


