Sammanställning för kursutvärdering för KEMM48
– Statistisk Termodynamik och Molekylsimuleringar –
VT2021
Avdelning för Teoretisk kemi - Lunds Universitet
Kursansvarig: Martin Trulsson
Studentrepresentant: Daniel Nilsson (masterstudent) och András Szanthoffer (masterstudent)
Antal studenter: 3 registrerade masterstudenter (varav en omregistrerad)
Betyg på tentamen: Total skrev 2 studenter tentamen. Båda av dessa fick ett väl godkänt
betyg.
Laborationer (tre stycken): 2 st har lämnat in alla tre laborationsrapporterna och är godkända på alla delar.

Närvarande vid kursutvärderingsgenomgången de 8:e april 2021, över Zoom
Daniel Nilsson (masterstudent), András Szanthoffer (masterstudent) och Martin Trulsson (kursansvarig och lärare).

Sammanfattning
Totalt så svarade 2 studenter. Svarsfrekvens låg därmed på relativt höga 67%. Räknar man bort
den omregistrerade studenten, som hellre aldrig närvarade på kursen, så blir svarsfrekvensen
ännu högre (100%). Studenterna verkar studenterna var nöjda eller mycket nöjda med kursen.
Kritik har framförts till både bok och föreläsningar att det saknas en sammanhängande röd
tråd, troligtvis pga. av alla härledningar. Denna kritik har vi tidigare stött på. Kritiken grundar sig troligtvis att stat. termo. är en metod/verktyg snarare än en utantillkunskap. Även om
studenterna tycker att laborationerna är bra så tycker de att det är lite väl betungande med tre
laborationsrapporter på en 7,5 hp kurs. Första delen av kursen har också känts för tung, med
över 100 sidor att läsa in på två föreläsningar/tillfällen. Även användandet av “binders” i vissa
av labbarna fick en viss kritik, då den inte är så användarvänlig. I övrigt verkar studenterna
ha uppskattat de förinspelade föreläsningarna och den omvänt klassrum-pedagogiken som delvis
prövats under kursen. Den uppdelade tentan i en sluten och en öppen del verkar också ha varit
uppskattat.

Lärarlagets kommentarer
Kritiken på att det saknas en röd tråd känner vi igen från tidigare år. Som sagt, mycket grundar
sig i att vi undervisar en metodik och tankesätt som kan appliceras på många problem snarare än
utantillkunskap. Grunderna ges i början och sen applicerar vi dessa koncept på några illustrativa
och pedagogiska exempel, varför den röda tråden kan tyckas försvinna. Den viktiga kunskapen
är hur man kan använda stat. termo. för att förstå olika problem (vilket är den röda tråden) där
exemplen är valda för att ger en fysikalisk insikt till drivkrafterna för t.ex. fasbeteende. Vad gäller
online-undervisningen så har det mesta fungerat förvånansvärt bra. Det har inte varit så roligt
som vanligt, pga. minskade personliga kontakten med studenterna. Det som möjligtvis fungerat
mindre bra är nog de digital övningstillfällena. Men även de har varit godtagbara.

Utvärdering av förändringar från förra kursen
Den stora förändringen från tidigare år var införandet av en ny lärobok. Vi i lärarlaget tycker att
denna bok fungerat väldigt bra och är en rejäl uppdatering från tidigare bok. En av studenterna
tycker att den nya boken saknar en röd tråd. Samma kritik fanns mot den gamla kursboken,
och kritiken grundar sig nog i att stat. termo. i stort är en metodik snarare än utantillkunskap.

Kursen har dessutom givits i normal takt (till skillnad från tidigare år). Detta verkar ha fungerat
bra. Nytt för i år var även att vi seniora lärare tagit över övningstillfällena. Detta verkar ha varit
lyckat då vi inte fått tidigare års kritik vad gäller övningarna.

Förslag till förändringar till nästa kurs
Här kommer ett axblock av möjliga åtgärder till nästa år. Allt kommer troligtvis inte att hinnas
genomföras till nästa gång, utan vi kommer att välja ut några av dessa:
• Belysa att den röda tråden genom kursen är metodiken och att denna metodik senare
kommer appliceras på diverse system, med ökad fysikalisk insikt som följd.
• Fortsätta med omvänt klassrum.
• Instruktioner på hur man kan installera jupyter notebook på sin egna laptop (för att undvika
användandet av binders) och sedan låta studenterna ha tillgång till laborationerna (med
laborationsinstruktionerna) på ett tidigt stadium. Laborationerna kan då göras i förväg om
man så skulle vilja.
• Omvandla en av laborationsrapporterna till ett ifyllningsformulär.
• Dela upp läsmaterialet i början på flera föreläsningar.

Kontakt
Martin Trulsson – martin.trulsson@teokem.lu.se

Lund 8 april 2021
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