
Periodisk emneevaluering av KJM1100 
Høsten 2012 ble KJM1100 Generell kjemi evaluert ved hjelp av et nettskjema som ble sendt til 

samtlige studenter på emnet. Svarprosenten dette semesteret var under 20 %. I tillegg har 

emneansvarlig hatt møte med tillitsvalgte studenter fra emnet to ganger i løpet av semesteret, samt 

at lærerne har hatt et evalueringsmøte i etterkant. Notatet fra evalueringsmøtet har vært diskutert i 

Studie- og undervisningsutvalget (S og U). 

Pensum 
Pensum skal bygge på Kjemi 2 fra videregående skole, men overlapper delvis med dette. 

Overlappingen forsterkes av at undervisningen over flere år har blitt vinklet stadig enklere for å fange 

opp svake studenter. Dette medfører også et unødvendig stort overlapp mot KJM1001 Innføring i 

kjemi. Denne utviklingen er uønsket og kan i verste fall gi studentene et dårlig grunnlag for emnene 

KJM1120 Uorganisk kjemi og KJM1130 Fysikalsk kjemi.  

Undervisning 

Både forelesninger, gruppeundervisning og laboratoriearbeid får jevnt over gode tilbakemeldinger, 

kanskje litt mer varierende for gruppeundervisningen. Underviserne er imidlertid bekymret over at 

bare rundt 1/3 av studentene møter på gruppeundervisningen. 

Ressurser og infrastruktur 

Det blir svært dårlig luftkvalitet på lab’en med maksimalt antall studenter. Et visst frafall i løpet av 

semesteret gjør at det stort sett går bra.  

Eksamen, studentenes resultater 

Laboratorieoppgavene må være godkjente før studentene kan gå opp til eksamen. Underviserne har 

vært selvkritiske på at en del oppgaver godkjennes ved andre gangs innlevering selv om det fortsatt 

er feil og mangler. Emnet har midtveis- og avsluttende eksamen. Resultatene ved midtveiseksamen 

er stort sett noe bedre enn ved avsluttende eksamen.  

Studentenes forkunnskaper og resultater 

Kommentarer både fra studenter og undervisere tyder på at matematikken kan være vel så mye et 

problem som kjemien. 91 % av studentene rapporterer å ha full fordypning i kjemi fra videregående 

skole. En del studenter gir uttrykk for at emnet byr på lite nytt. Samtidig er det 24 % stryk. De som 

strever mangler ofte grunnleggende ferdigheter i kjemi og/eller matematikk. 

Forslag til forbedringer 

Det vil være et mål å heve vanskelighetsgraden av pensum høsten 2013. Dette medfører ikke en 

endring av innhold, men at innfallsvinkelen blir mer avansert. Emnet må gi et godt grunnlag for 

videre grunnemner i kjemi. 

Vi vil ta sikte på å gjennomføre en kartleggingsprøve av studentene rundt studiestart. Studenter som 

scorer under kritisk grense, bør anbefales et alternativt studieløp der de først tar KJM1001, eller, hvis 

vi har ressurser, tilbys forsterket undervisning tidlig i semesteret. 

Laboratorierapporter bør ikke godkjennes før de faktisk er gode nok. Fagutvalget anbefaler også at 

man krever at prelab skal være godkjent før studentene går på lab’en.  



Midtveiseksamen bør ha en vanskelighetsgrad som tilsvarer avsluttende eksamen, slik at studentene 

ikke får ubehagelige overraskelser. 

Vurdere en mindre ordrik pensumbok. 

Gruppeundervisningen bør gjennomgås med tanke på hva som kan gjøre den attraktiv slik at vi får 

økt utbytte av de undervisningsressursene som brukes til dette. Her må vi eksperimentere med både 

form og innhold for å finne noe som fungerer. Ting som kan vurderes: 

 Samle undervisningen tidsmessig slik at studentene ikke dropper løsrevne enkelttimer (Dette 

kan være krevende å få til fordi timeplankoordineringen er komplisert og til dels datastyrt) 

 Oppfordre studentene til å bruke nettressurser av typen Kahn academy (Youtube) eller 

tilsvarende og ha en spørreseanse som en del av gruppeundervisningen 

 Obligatoriske innleveringer 

 Legge inn undervisning i studieteknikk 

 Et mindre skarpt skille mellom ulike typer undervisning 

 


