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Bakgrunn

Emnet er en videreutvikling av KJM2600 der statistisk termodynamikk er
tatt ut av pensum for å ha mer tid til kvantekjemi og spektroskopi. Lære-
boken “Atkins’ Physical Chemistry” er erstattet av kompendium (254 sider)
skrevet av foreleseren. Kompendiet inneholder en rekke oppgaver i teksten
og foreleseren har skrevet l/osningsforslag til disse (124 sider) for å hjelpe
studentene å studere emnet på egen hånd. Enkelte av oppgavene må løses
med bruk av kvantekjemisk software og/eller egen programmering. Videre
er det fem obligatoriske oppgaver som alle involverer programmering og som
alle må godkjennes for å gå opp til eksamen.

Forelesningene ble avholdt fysisk i auditorium 2. Alle forelesninger (med
enkelte untakk pga tekniske problemer) ble tatt opp med lyd og bilde av
(elektronisk) tavle. Gruppetimene (oppgaveløsning og hjelp med obligatoris-
ke oppgaver) var oftest på Zoom.

Evaluering

Alle 25 studenter ble invitert til å svare på et evalueringsskjema (nettskjema)
på slutten av semesteret men før avsluttende eksamen. 11 studenter svarte.

Studentene ble bedt om å vurdere ulike spørsmål på en skala fra 0 til 10.
Gjennnomsnittlige resultater:

Overordnet læringsutbytte 5.4

Fornøyd med løsningsforslag 7.6

Fornøyd med kompendium 7.0

Selvom studentene er ganske fornøyd med kompendium og løsningsforslag er
det plass til forbedring og læringsutbyttet oppleves som middel. Kommen-
tarer fra studentene indikerer at de særlig sliter med lineær algebra (antas
kjennt fra MAT1050/1060) og at de måtte jobbe ekstra hardt for å henge
med (1 student mente at emnet burde gi 20 studiepoeng). Videre nevner 1
student at det er vanskelig å se relevansen for “den kjemi jeg driver med” og
at emnet ikke burde være obligatorisk.

Forkunnskaper:

• Matematikk: 10 av de 11 studentene hadde bestått MAT1050 før de
tok KJM2601, 9 hadde bestått MAT1060 (den siste studenten hadde
bestått MAT1100, MAT1110, og MAT1120). Blot 45% (5 studenter)
følte de hadde tilstrekkelig matte kunnskaper.
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• Fysikk: 9 studenter hadde bestått FYS1001, 3 studenter FYS-MEK1110,
og 1 student FYS2140. 91% (10 studenter) følte at fysikk kunnskapene
sine var tilstrekkelige.

• Informatikk: Alle hadde bestått IN-KJM1900. 45% (6) følte de hadde
tilstrekkelige informatikk kunnskaper.

Det ser altså ikke ut til at studentene trenger mer fysikk, men både matte
(spesielt lineær algebra) og informatikk kunnskapene må styrkes.

Forelesninger:

• Studentenes opplevelse av forelesningene fordeler seg likelig mellom
misfornøyd (2), hverken eller (2), fornøyd (2), og meget fornøyd (2).
Ingen var meget misfornøyd og 3 hadde ikke fulgt forelesningene nok
til å mene noe om dem.

• Tavle-undervisning foretrekkes frem for slides.

• Podcast (lyd og bilde av tavlen) er svært populært.

Gruppetimer:

• 64% (7) var fornøyd eller meget fornøyd med gruppetimene, 9% (1)
meget misfornøyd, og 3 hadde ikke fulgt gruppetimene nok til å mene
noe om dette.

• Mest positive kommentarer: gruppetimene er viktige!

Obligatoriske oppgaver:

• Læringsutbyttet fra obligene vurderes ganske lavt: på en skala fra 0 til
10 er gjennomsnittvurderingen 4.3.

• Programmeringen oppleves av flere som så pass krevende at det tar
oppmerksomhet bort fra læringen.

• Bruken av software biblioteker (særlig de kvantekjemiske programmene
PySCF og Psi4) oppleves som vanskelig - bl. a. fordi det er vanskelig
å forstå hva hvert modul gjør.

• Obligene oppleves som lite relevant for eksamen med middels samsvar
med pensum (gjennomsnitt 5.2 på en skala fra 0 til 10).

Tiltak

I samarbeide med Audun Skau Hansen jobbes det med følgende tiltak:
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• Viderutvikling av kompendiet i smarbeid med F.Aman. Ida-Marie Høy-
vik (NTNU) som planlegger å bruke kompendiet i egen undervisning.
Den nye utgaven skal inkludere en rent elektronisk versjon (utover van-
lig pdf) som skal ha interaktive oppgaver som kjøres i egen browser på
PC, nettbret og/eller mobiltelefon.

• Revisjon av de obligatoriske oppgavene. Audun har utviklet software
som skal støtte studentenes læring og ta fokus bort ifra selve program-
meringen. Hylleraas Software Platform brukes for å gi studentene “a
single point of entry”. Videre er det dialog med IN-KJM1900 lærene
for sikre forbedret forutsetninger.

• Podcast fra forelesningene 2020 gjenbrukes slik at “live” forelesningene
H2021 kan gå i dybden med særlig vanskelige deler av emnet.

Eksamensresultatene

Eksamensresultatene er gitt i tabellen under og inkluderer vanlig eksamen
og konte eksamen.

Karakter A B C D E F
2019 11 22 11 17 11 28
2020 6 6 33 22 27 6

Tabell 1: Prosentvis fordeling av karakterer KJM2601 Høsten 2020 sammen-
lignet med 2019.
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