
Rapport for KJM1111 Organisk kjemi I våren 2021 
 
Er det gjort noen endringer siden sist emnet gikk? / Hva er i så fall nytt 
 
Vi har endret både oppbyggingen og gjennomføringen av gruppeundervisningen på kurset. 
Før var det en vitenskapelig ansatt som hadde gruppeøvelsene (2-3 grupper i uken), til heller 
lavt oppmøte, og blandede tilbakemeldinger. Vi endret alle gruppeoppgavene fra å være 
oppgaver fra pensumboken, til å bli skreddersydde oppgaver laget av emneansvarlig. Det 
var ønskelig at oppgavene var ennå nærmere undervisningssituasjonen. Videre introduserte 
vi masterstudenter som er gruppelærere (3-5 stykker). Studentene har fått oppfølging 
ukentlig med emneansvarlig, der vi har diskutert opplegg, brainstormet hvordan vi skal gjøre 
undervisningen mer aktiv, og utviklet språk og virkemidler for inkluderende undervisning.  
 
Den store omleggingen skjedde vår 2020. I vår 2021 har vi holdt på dette formatet, men i 
digital form, selvfølgelig. På generell basis ser vi at det er betydelig større oppmøte blant 
studentene, og det er også gode tilbakemeldinger. Vi føler derfor dette grepet har vært 
viktig. 
 
Videre, og dette er veldig viktig, har dette opplegget hatt store og positive effekter på 
gruppelærne i kurset. De har fått et mye større repetoar for å undervise, og utviklet et nyttig 
språk for ulike undervisningssituasjoner. Det er også tydelig at de har tatt på seg rollen som 
mentorer, og representert masterutdanningen vår på en god måte, for studentene på 
bachelornivå. jeg kan ikke skryte nok av hvor fin denne utviklingen har vært. 
 
Underveisevaluering 
 
Det har ikke blitt hentet inn underveisevaluering eller sluttevaluering. Det er to grunner. Den 
første grunnen er at undervisningssituasjonen i vår har føltes som følgende bilde: Et tog 
racer nedover togskinnene, og emneansvarlig løper så fort han kan, med toget en 
centimeter bak. Videre ble det nedprioritert, siden undervisningen har vært digital, selv om 
det trolig er argumenter for å hente inn evaluering. 
 
Det som er verdt å nevne, er at oppmøte blant studentene har vært dramatisk lavere i v21, 
sammenliknet med tidligere semestre. På forelesninger er det typisk over 2/3 som møter, av 
og til opp til 80 %. Det er svært gode tall. I år har oppmøte på de digitale forelesningene lagt 
på ca 1/3, og av og til så lavt som 20 %. Oppmøte på gruppene har også vært jevnt lavere 
enn det var i fjor. En kan selvfølgelig lese ulike ting inn i disse tallene og det er ikke 
nødvendig å spekulere hva det betyr, men det er uansett verdt å nevne at v21 var preget av 
rekordlave oppmøter på undervisningstilbudene. 
 
Eksamensresultatene: 

Det var stor bekymring rundt eksamensresultatene i år, før eksamen, fordi oppmøte har 
vært så lavt på forelesninger. Heldigvis har eksamensresultatene vært det vi vil regne som 
standard på kurset, med en rimelig fordeling, og strykprosent noe under 10 %. 
 


