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Generelt 
Emnet ble avholdt under pandemien og ba naturligvis preg av dette. Forelesninger var 
«semi-fysiske»,  dvs de ble holdt i auditorium men med opptak. Kollokvier ble holdt også 
stort sett fysiske  og lab-øvelsene også. 
 
Det var generelt godt og stabilt oppmøte på forelesningene på tross av pandemien. Men det 
viste seg også i år at studentene faller fra kollokvier ettersom semesteret skrider fram. Dette 
var spesielt et problem etter at lab-øvelsene startet for fullt, både i dette kusret og i 
KJm2400.  Et spesifikt problem ble påpekt av studenter på MENA programmet der de hadde 
store problemer med arbeidsmengden som samtidig også ble gitt i elektromagnetisme 
kurset på fysikk som krevde flere innleveringer.  
 
Evaluering og tilbakemelding fra studenter 
Vi la vekt på en tett dialog med studenter, både gjennom LA-programmet, tilitsgruppe og 
generelle samtaler med studentene. Tilitsgruppen besto av tre studenter hvor vi avholdt 3 
møter jevnt fordelt gjennom  semesteret. Vi hadde også en spørreundersøkelse 
(nettskjema) helt mot slutten. 
 
Forelesninger ble tatt godt i mot, det ble foreslått å gi flere utregninger på tavle, flere  
pauser og små oppgaver underveis i timene. Noe misnøye ble utrykt av at podcaster kun 
viste Powerpoint slides og tale, ikke tavleundervisningen.  Noen etterlyste mer 
tavleundervisning av utledninger av matematiske utrykk. Dette skal gjøres neste semester 
der jeg vil gi en bedre balanse mellom tavle og powerpoint. 
 
Kollokvier /LA: 
På den positive siden har man sett en god utvikling hos studentene, særlig etter midtveis 
pausen. Det har generelt ikke vært noe problem å få i gang diskusjoner og det virker som 
om det har vært rom for å ta feil uten at det er flaut.  LAene hadde et lite innblikk i de 
sosiale gruppene siden de er såpass nær i kull, og siden det ikke er så lenge siden vi har hatt 
faget er det enkelt å finne ut hva de sliter med. Det virker også som om det er lettere for 
dem å stille spørsmål til LAer enn noen med et større års-gap.   
På den negative siden så falt oppmøtet en del etter midtveis, kan ha hatt noe med korona å 
gjøre, samt nevnte problem med kolliderende forpliktelser i andre fag og lab 
 
LAene, Kari Kristine Almåsvold Borgos og Anna Mørch, fikk etter eget utsagn  veldig mye ut 
av å være gruppelærere, særlig  med tanke på pedagogikk og formidling. De fikk et lite 
pedaogikk  kurs i regi av CEES, FI. De har gjennom kurset fått oppleve hvor ulikt folk lærer, 
og her var inspirasjon fra LA-timene viktig for å kunne komme med gode spørsmål til 
elevene for å fremme refleksjon og forståelse. I LA-timene lærte de å stille både ledende og 
åpne spørsmål, og at det var en av de bedre måtene å lære bort fysikk/kjemi på. På den 
andre siden kan det noen ganger ha virket forvirrende for studentene med så mange 
spørsmål i forhold til konkrete svar. H  
 
Labøvelser. 



 Studentene hadde et generelt godt inntrykk av øvelsene.  De var generelt fornøyd med 
labveiledningen samt tilbakemelding. Lab 3 (kinetikk) og lab 4 (elektrokjemi) kom noe tett 
på forelesningene. Høstsemesteret er veldig kort så det er vanskelig å unngå dette. 
Elektrokjemi-oppgaven er også litt utfordrende da de målte spenningene er veldig lave i 
konsenstrasjonscellene. Dette er noe vi jobber med å utbedre. 
 
 
Tiltak mot våren:  
 
- Nye diskusjonsoppgaver i LA/kollokvie-programmet. Vi introduserer komplekse 

prosesser i atmosfæren som tema og belyser forskjellige deler av pensum her, også ved 
hjelp av  simuleringsoppgave. 

- Gjennomgang av regneoppgaver og  gi estimering av forventet tidsbruk (ønske fra 
studenter) 

- Ny numerisk plattform «Bubblebox» for visualisering av molekylære prosesser i gasser 
(2D gass). Det skal lages to nye oppgaver (ideelle og reelle gasser). Vi bygger 
simuleringene inn all undervisning enten som demoer eller som oppgaver.  

- Utbedring av lab-oppgave for elektrokjemi. 


