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- Hva dere opplever som emnets viktigste styrker og utfordringer, både med 
tanke på læringsutbyttet og praktisk gjennomføring 

 Styrker: emnet gir relevant teoretisk og praktisk kunnskap nødvendig både for 
masteroppgave i bioanalytisk kjemi, og for jobber i industri og forskningsinstitutter. 
Teori blir forelest før laboratoriekurset starter; fått gode tilbakemeldinger på det, 
selv om noen synes det blir for intensivt med 4 x 2t forelesninger i 4 uker. 
Etter labkurset, avsluttes undervisningen med eksamensforberedelser i 2 x 2t 
kollokvier i 3 uker. 

 Utfordringer: de intensive ukene med forelesning, i år spesielt siden de ble 
gjennomført på Zoom. (Forelesningene ble lagt ut, med tilgangsbegrensning, i en 
periode etter de ble avholdt.). Kollokviene blir heller ikke det samme på Zoom som i 
kollokvierommet..... 
Dette semesteret har vi også hatt problem (= defekt) med avansert instrumentering 
(LC-MS = væskekromatografi-massespektrometri) slik at studentene ikke fikk praktisk 
erfaring med denne teknikken – som er helt sentral i analyselaboratorier hvor de 
senere vil arbeide. Dette er et vedvarende problem i dette emnet hvor de blir brukt 
avansert instrumentering, siden det er det studentene vil møte i arbeidslivet, og mye 
av instrumenteringen er eldre instrumenter donert fra bedrifter. 

 
 

- Hvordan/om emnet passer inn i studieløpet (plassering, forkunnskaper, 
samspill med andre emner som går samtidig o.l.) 

 Dette er et 3000 emne som tas av studenter som skal ta master i bioanalytisk kjemi 
og andre masterstudenter som ønsker å ta emnet både mhp master og senere jobb. 
Emnet gir forkunnskaper som er nødvendig for masteremner i analytisk kjemi som    
FARM-KJM5010 og KJM-FRM5055. 
Studentene fra UiO har nødvendig kunnskap, men vi ser at en del repetisjon av 
KJM2400 er nødvendig for studenter som kommer fra andre læresteder. 
Det har ikke vært store kollisjonsproblem med andre emner i det siste. 

 KJM3400 er nå et vår-emne, og tas vanligvis i 6. semester. Dette passer fint for våre 
studenter, selv om det kan bli lenge siden de har tatt KJM2400, men passer ikke for 
studenter som kommer fra andre læresteder som vil ta en master i bioanalytisk 
kjemi, og mangler tilsvarende kunnskap. 
Det hadde vært en fordel hvis KJM2400 gikk om våren, og KJM3400 om høsten av 
den grunn. 
 

 

- Spesielle grep som er tatt de siste årene for å utvikle og forbedre emnet, eller 
planer fremover. 

 Vi gjorde en større endring i pensum våren 2019, emnet gikk da også fra å være et 
høst-emne til å være vår-emne. Atomspektroskopi (AAS) og induktivt plasma 
teknikker ble tatt bort, og erstattet av LC-MS, elektroforese og eksperimentell design. 
Laboratorieoppgaver i AAS, flammefotometri og ionekromatografi ble erstattet med 
en større oppgave i LC-MS, med omfattende prøveopparbeiding. Totaltiden på lab-



arbeidet ble beholdt siden noen av de andre oppgavene ble utvidet. Hovedgrunnen 
til omleggingen var ønsket om å få inn en LC-MS laboppgave siden denne teknikken 
er etterspurt i analyselaboratorier hvor våre kandidater får jobb. Det var naturlig å ta 
ut teknikkene nevnt over pga spesialkompetansen i disse temaene ikke lenger fanes 
ved instituttet. 

 Forelesninger før labkurset (som nevnt over). Dette er mulig pga det er et vårkurs, og 
at det ikke er andre emner som bruker laboratoriet slik at det ikke er nødvendig med 
«fletting» av labuker. Dette har også ført til bedre oppmøte på forelesninger; 
tidligere har det vært et problem at studentene «ikke har tid til» å gå på 
forelesninger når laben har startet.  

 Laboppgave i LC-MS, nevnt over: viktig pga dette er en teknikk som det etterspørres 
kompetanse i; av analyselaboratorier hvor våre kandidater får jobb 

 Bruk av Canvas til det meste av kommunikasjon i emnet 

 Bruk av Rubrics til tilbakemelding på rapporter for å lette arbeidet for lab-veilederne. 
 
 
 
Har fått tilbakemelding fra studenter at de synes det er fint å ha tilgang på forelesninger som 
er lagt i Canvas/hjemmesiden når de skal skrive lab-rapporter. Det kan være en ide å ta opp 
noen av forelesningene (uten studenter tilstede), men dette må diskuteres slik at det ikke 
blir dobbeltarbeid (men det kan jo gi mulighet for gjenbruk også). 
 

 


