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2. Projektbeskrivning

2.1 Projektets syfte och bakgrund.

Kemi är i grunden studiet av atomer och kombinationer av dessa som ger upphov till molekyler.

Dessa har en tredimensionell utsträckning som innefattar positionerna av de ingående atomerna,

dess elektronbanor (orbitaler), samt de bindningar mellan atomer i molekyler som elektronerna

bildar. De tredimensionella strukturerna inrymmer information om den mycket viktiga stereokemin

(atomers spatiala förhållande till varandra i rymden) men även molekylers dynamik (rörlighet),

reaktivitet och kopplingen mellan struktur och mätdata. Att kunna "tänka i 3D" (spatialt tänkande)

beträffande molekyler är således en grundläggande förmåga som kemistudenter måste utveckla och

är helt avgörande for deras djupare förståelse för kemi.

Traditionellt visualiseras molekyler på papper eller tavla/skärm/duk d.v.s. molekylen ritas med

atomer och bindningar i 2D vilket är ett effektivt sätt att förenkla molekylers SD-struktur. Men ett

grundläggande problem i kemiundervisningen är att rent konceptuellt och praktiska leda

studenterna i övergången från en 2D-representation till den verkliga SD-strukturen (Gilbert &

Treagust, 2009; Mohamed-Salah & Alain, 2016). Detta kräver övning i spatialt tänkande. Det är

framför allt vid kurser i grundläggande organisk kemi som studenterna på allvar exponeras för

molekylers stereokemi och dess konsekvenser. Vanligtvis övas studenterna att förstå molekylers

SD-struktur under lektioner och workshops då studenterna bygger molekyler med hjälp av kulor

och pinnar som representerar atomer och bindningar. Studenterna vrider och vänder på

molekylmodellerna samt roterar grupper av atomer för att visualisera molekylers dynamik. Därefter

diskuteras molekylers tredimensionella karaktär vid s.k. stereoelektroniska resonemang där

förutsättningar för olika reaktionsmekanismer diskuteras. Då förutsätts studenterna vara förtrogna

med att överföra strukturer beskrivna i 2D till 3D. Vi vet dock av erfarenhet att många studenter

kämpar med denna konceptuella övergång och forskning har visat att spatialt tänkande är viktigt

för förståelse av kemi och måste tränas återkommande (Ferk et al., 2003,Harle & Towns, 2011).

Det har också visat sig att kvinnliga studenter i något större utsträckning har svårigheter med vissa

aspekter av spatialt tänkande (t.ex. mental rotation av objekt) och dessa studenter vinner särskilt på

en långvarig och regelbunden träning (Newcombe & Stieff, 2012,Uttal et. al., 2013). Således bör

studenter tidigt i sin utbildning få tillgång till 3D-representationer av molekyler genom t. ex.

datorvisualisering eller Virtual Reality (VR), och därifrån lära sig hur 3D-representationen

presenteras genom de 2D-representationer som används frekvent. Det har framkommit att VR-

visualisering i 3D underlättar lärandet, framför allt för studenter med lägre spatial förmåga (Barrett

&Hegarty,2016)

Grundläggande organisk kemi ingår i ett flertal utbildningsprogram vid Umeå Universitet, alltifrån

Life science-programmet for kemister och molekylärbiologer samt programmen för bioteknik,

lärare och apotekare. Även andra utbildningsprogram läser organisk kemi där några av de moduler

vi tänkt utveckla är användbara, som exempelvis miljö- och hälsoskyddsprogrammet och

programmen för energitekniker och receptarier.
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Läkemedelsindustrin, som t.ex. AstraZeneca, har under ett antal år utnyttjat möjligheten med VR

för att studera små molekylers interaktioner med biomolekyler som enzym och andra proteiner i

tre dimensioner (Norrby et al., 2015). Dessa VR-system har dock varit mycket kostsamma. Under

det senaste året har appar för smarta telefoner blivit tillgängliga för en bredare allmänhet och det

öppnar upp helt nya möjligheter för studenter att öva på förståelse för molekylers tredimensionalitet

(se exempelvis EduChem VR).

Kursen i grundläggande organisk kemi har just förts över till mer studentaktiva

undervisningsformer genom att införa "flipped teaching", d.v.s. studenterna förbereder sig för

lektioner och workshops, då de interagerar med läraren, genom att i förväg se en föreläsning om

det aktuella området och besvara ett "quiz". Det projektet har genomförts vid Kemiska institutionen

med stöd av UPL och finansiering av Lokala utvecklingsfonden för att införa mer studentaktiva

undervisningsformer. Ett nästa steg för att utveckla och förbättra kursen är att utnyttja de

möjligheter som utvecklingen av VR ger. De appar som hittills presenterats är dock inte direkt

användbara som ett stöd i undervisningen. För att underlätta for studenterna att lära sig viktiga

aspekter kopplade till molekylers tredimensionalitet, planerar vi att införa VR-moduler med appar

för smarta telefoner och enkla "Google cardboards" i undervisningen.

2.2 Projektmål

Projektets syfte är att utveckla fem VR-moduler och appar för smarta telefoner för att förbättra

studenternas affektiva och kognitiva lärande i organisk kemi. Den affektiva aspekten strävar efter

att öka studenternas intresse och motivation för kemiämnet. Även studenternas nyfikenhet och

kreativitet, som eftersträvas i Punktum-projekten, förväntas öka och kommer att undersökas. Den

kognitiva aspekten förväntas också öka, något som kommer studeras dels genom studenternas

uppfattade lärande (perceived learning), dels hur studentgrupper som får möta tredimesionaliteten

via VR lyckas lösa kemiuppgifter i jämförelse med studentgrupper som använder mer

konventionella metoder.

Fyra av modulerna är studentaktiva, d.v.s. studenterna ska självständigt eller i grupp kunna vrida

och vända på molekyler för att lösa kemiska problemställningar. Den femte modulen skall

underlätta för läraren att visa tredimensionaliteten vid gemensamma genomgångar.

Den första VR-modulen ska underlätta för studenterna att lära sig hur atomer i molekyler kan vara

hybridiserade, d.v.s. hur orbitalerna kan blandas på olika sätt, och hur det påverkar bindningars

riktning och därmed atomernas inbördes position i rymden. Detta är grunden för vidare förståelse

för molekylers 3D struktur. I dagsläget använder vi 2D-figurer, eller 3D-strukturer som visas på en

skärm och roteras på givet kommando, vilket gör att det kan vara svårt för studenterna att följa

med. Här kommer möjligheten att använda SD-strukturer i VR som studenterna själva har kontroll

över att underlätta beskrivningen och lärandet av atomernas hybridisering och konsekvenserna av

denna. Studenterna kommer att arbeta med frågeställningar som kan lösas genom användandet av

en VR-app i deras egna smarta telefoner.
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Den andra VR-modulen ska beskriva den form av isomeri som kallas stereoisomeri och som

vanligen beror på att en atom binder till fyra olika grupper i skilda riktningar i rymden. Två

versioner av denna molekyl kan då förhålla sig som bild och spegelbild till varandra. Denna form

av isomeri har mycket stor betydelse i biologiska system, t.ex. är det nu välkänt att de två

spegelbilderna av ett läkemedel kan ha helt olika fysiologisk verkan. Ett förödande exempel på

detta var neurosedynkatastrofen i början av 1960-talet, där det visade sig att den ena isomeren av

substansen ger upphov till fosterskador. En VR-modul där studenterna kan titta på och undersöka

molekylers 3D-utsträckning kommer att underlätta förståelsen för stereokemi. Exempelvis skulle

studenterna kunna gå från en 3D-struktur till att återge den i två dimensioner (t.ex. på papper). Det

skulle vara ett bättre första steg i inlärningen och komplettera det sätt vi traditionellt använder oss

av där vi ger studenterna en 2D-struktur och de får bygga den i tre dimensioner med modeller.

Även här kommer studenterna att arbeta med frågeställningar som kan lösas genom användandet

av en specifikt utvecklad VR-app för smarta telefoner.

Den tredje VR-modulen ska beskriva molekylers dynamik. Molekyler uppvisar vid rumstemperatur

en mängd snabba dynamiska processer, framför allt rotation kring enkelbindningar och antar

därmed olika SD-strukturer (konformationer). De olika strukturerna har olika energi och är olika

populerade beroende på konformationernas stabilitet. Det är viktigt att ha kännedom om dessa

konformationer och hur de förhåller sig energimässigt till varandra for att kunna förutsäga hur

molekylerna kan reagera med varandra eller interagera med biomolekyler (t.ex. proteiner) som

läkemedel som binder till och modifierar funktionen hos det fysiologiska målproteinet. Vi planerar

att i första hand utveckla en modul där dynamiken hos organiska molekyler kan åskådliggöras i 3D

med VR och användas av studenterna när de löser problem med en VR-app. Nästa steg skulle vara

att gå vidare med att visualisera interaktioner mellan biologiskt aktiva molekyler och deras

fysiologiska målprotein i kurser på avancerad nivå som kurserna i läkemedelskemi och

beräkningskemi. Detta är en mycket viktig aspekt av läkemedelsforskning och utveckling som i

många år använts inom läkemedelsindustrin.

En fjärde VR-modul möjliggör för en lärare i en föreläsningssituation eller gemensam genomgång

kan använda sig av VR och undersöka en molekyl samtidigt som den visas i 3D via VR på

studenternas smarta telefoner. Det vore en stor vinst att kunna genomföra sådana inslag under

gemensamma genomgångar och markant underlätta studenternas lärande av kemi. Genom att

endast läraren behöver ha tillgång till mer avancerad VR utrustning hålls kostnaden nere på en

rimlig nivå och momenten kan användas även för större grupper.

Den femte VR-modulen visar hur en kombination av stereokemi och dynamik påverkar molekylers

reaktivitet genom att beskriva några grundläggande reaktionsmekanismer i 3D med VR. Vissa

reaktioner har strikta krav på stereokemin för att vara genomförbara. Kännedom om dessa gör att

det går att förutsäga om en reaktion är möjlig och om så är fallet, förutsäga det stereokemiska

utfallet. Även här kommer studenterna lösa relevanta problem genom användandet av en

nyutvecklad VR-app.
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2.3 Projektets aktiviteter

Under projektets första år kommer de fyra första modulerna att utvecklas och inforas i

undervisningen på kursen i Bioorganisk kemi, som den grundläggande kursen i organisk kemi

heter, för att ytterligare utveckla och förbättra denna kurs. Till följande kurstillfälle kommer

modulerna att revideras utifrån resultaten av ut värderingarna samt den femte modulen att

färdigställas. Det första steget kommer att vara att välja molekyler som på ett pedagogiskt sätt

åskådliggör de moment som studenterna skall tillgodogöra sig under de olika modulerna. Därefter

kommer utveckling av modulernas olika appar i samarbete med de adjungerade lärarna att

genomföras. Modulerna ska sedan på ett didaktiskt sätt införlivas i undervisningen i form av

gruppövningar och workshops. Modulerna är dock tillgängliga för studenterna under hela kursen

gång så att de kan gå tillbaks och använda dem igen vid behov. Under kurseras gång kommer

studenternas synpunkter, kunskaper och färdigheter utvärderas, se nedan. När utvärderingen är

sammanställd kommer de fyra första modulerna revideras och den femte att utvecklas och införas

vid ett andra kurstillfälle. Modulernas påverkan på inlärningen kommer att utvärderas även vid

detta kurstillfälle.

2.4 Projektets förväntade effekter.

Vi förväntar oss att projektet kommer att på ett markant sätt öka studenternas kunskaper och

förståelse av molekylers tredimensionalitet, något som kommer hjälpa studenterna att tillgodogöra

sig denna kurs som ofta uppfattas som krävande.

Projektet leder vidare till att påbyggnadskurser kan ta vid på en högre nivå. Erfarenheterna från

detta projekt kommer också att vara användbara i framtida kursutveckling och införande av VR-

moduler på exempelvis de avancerade kurserna i läkemedelskemi och beräkningskemi.

2.5 Projektutvärdering

Kursen i grundläggande organisk kemi har redan under föregående år förändrats genom att införa

flipped teaching, se ovan. Flipped teaching-projektet har genomförts och utvärderats kvalitativt och

kvantitativt, samt affektivt och kognitivt. Resultatet från flipped teaching-projektet har publicerats

vid en konferens (Broman & Johnels 2017) och kommer även att publiceras i kemididaktiska

tidskrifter samt kommer att vara utgångspunkten för detta projekt. En liknande utvärdering kommer

därför att utföras for att på så sätt använda oss av erfarenheter från det tidigare projektet. För att

inte blanda ihop kursen och dess undervisning med utvärderingen av Punktum-projektet kommer

två forskare som inte deltar som undervisande lärare på kursen att delta. Dessa båda har en
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utbildningsvetenskaplig bakgrund, Eva Mårell-Olsson som forskar om digital didaktisk design och

Karolina Broman som forskar inom kemididaktik.

Kursen i grundläggande organisk kemi genomförs en gång per år, som första kurs på vårterminen.

Planen blir att vi redan under hösten 2017 kommer att utveckla det VR-material som behövs (i

första hand modul 1-4) och testa detta på kollegor vid Kemiska institutionen. Under vårterminen

2018 ges kursen i två parallella studentgrupper med olika undervisande lärare. Den ena gruppen

kommer att fungera som kontrollgrupp och undervisningen kommer att bedrivas på samma sätt

som under detta år, dvs med hjälp av flipped teaching men utan VR-inslag. Den andra gruppen som

huvudsökande för detta projekt undervisar, kommer att möta tredimensionaliteten med hjälp av

VR. På så vis kan en jämförande studie erhållas, där vi dock kommer beakta de begränsningar som

finns i en studie som jämför olika studentgrupper med olika förutsättningar som undervisande

lärare.

I den kvantitativa delen av utvärderingen genomförs tre enkäter; en vid kursstart, en vid mitten av

kursen och en efter kursen. Både affektiva och kognitiva aspekter undersöks genom individuella

enkäter där studenterna är anonyma for undervisande lärare men kommer att kodmärkas för att

forskarna ska kunna följa individens utveckling under kursen. Konstrukt som intresse och

motivation kommer att studeras (Potvin & Hasni, 2014) och VR-modulerna kommer att utvärderas

kognitivt (Eichler & Pepples, 2016). Tredimensionaliteten kommer att utvärderas genom att någon

tentamensuppgift kommer att handla om att överföra molekylstrukturer från 2D till 3D. Eftersom

det både finns studenter som undervisats med hjälp av VR-modulerna och kontrollgruppen inte

haft sådan undervisning kan viss jämförelse genomföras.

Förutom de tre enkäterna kommer ett urval av studenter att intervjuas för att få en djupare insikt i

deras uppfattade lärande och deras förståelse av molekylers tredimensionella egenskaper. Under

hösten 2018 kommer modulerna att revideras och förbättras och under kursen vårterminen 2019

finns möjlighet att erbjuda studenterna alla moduler. Motsvarande utvärdering kommer då att

genomföras på hela studentgruppen.

Resultatet kommer att sammanställas och presenteras både internt vid de institutioner där

projektmed lemmarna arbetar och vid den universitetspedagogiska konferensen. Utöver detta

kommer materialet analyseras med hjälp av analytiska ramverk (se Eichler & Pepples, 2016; Potvin

& Hasni, 2014) for att presenteras vid utbildningsvetenskapliga konferenser, exempelvis ESERA,

EARLI och ECRICE samt sammanställas till vetenskapliga publikationer till tidskrifter som
Journal ofChemical Education och Chemistry Education Research and Practice.

2.6 Projektorganisation

Projektgruppen består av följande personer:

Dan Johnels, professor och excellent lärare, Kemiska institutionen, projektledare och kursansvarig

för kursen Bioorganisk kemi.
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David Andersson, universitetslektor från 170901, Kemiska institutionen, kursansvarig för kursen i

beräkningskemi.

Erik Chorell, biträdande universitetslektor, Kemiska institutionen, kursansvarig för kursen i

läkemedelskemi.

Jonas Boström, docent, adjungeras till kemiska institutionen om projektet finansieras,

läkemedelskemist och VR-utvecklare.

Magnus Norrby, master i datavetenskap, adjungeras till kemiska institutionen om projektet

finansieras, VR-utvecklare.

Karolina Broman, universitetslektor och excellent lärare, Institutionen för naturvetenskapernas och

matematikens didaktik, ansvarar främst för projektets utvärdering.

Eva Mårell-Olsson, universitetslektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, forskar om

digital didaktisk design.

2.7 Tidsplan

Eftersom kursen i Bioorganisk kemi går första halvan av VT2018 kommer en del av projektet att

starta omgående efter ett eventuellt beslut om finansiering. Det är projektgruppen införstådda med.

Under höstterminen 2017 är det första steget att utveckla lämpliga system och uppgifter som

uppfyller de olika modulernas lärmål och därefter programmera VR-appar som motsvarar dessa.

Beta-versionen av apparna kommer att testas under terminen av lärare vid kemiska institutionen

med ambitionen att ha fullt utvecklade appar till kursstart VT 2018. Under hösten måste också de

planerade aktiviteterna, dvs gruppövningar och workshops, infogas i kursschemat.

Under VT2018 kommer kursen att genomföras där halva gruppen far tillgång till de nyutvecklade

modulerna och den andra halvan fungera som kontrollgrupp. Som framgår ovan kommer projektet

utvärderas vid ett flertal tillfällen under kursens gång. Under andra halvan av vårterminen

sammanställs resultaten från utvärderingarna och förslag till revideringar av uppgifter och appar

att utarbetas.

Under HT2018 kommer revideringarna genomföras och den femte modulen att utvecklas och testas

på institutionens lärare i beta-version.

Under VT2019 kommer ett nytt kortillfälle att genomföras med de reviderade modulerna samt den

nyutvecklade femte modulen där alla studenter kommer att ha tillgång till dessa. Även under denna

kurs kommer flera utvärderingstillfällen genomföras. Andra halvan av terminen kommer användas

för att sammanställa resultaten från utvärderingen samt genomföra ytterligare mindre revideringar

av materialet.

Under HT2019 kommer resultatet av projektet sammanställas och redovisas.
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3 Budget

För en detaljerad budget, se bilaga. Beloppet överskrider de sökta medlen, men det har kemiska

institutionen sagt sig vara beredd att medfinansiera, liksom den tekniska utrustningen som behövs

för projektets genomförande. Tillkommande resekostnader kommer också att bekostas av

institutionen.

Som framgår av tidsplanen kommer merparten av tiden under projektets inledning att gå till att

välja ut lämpliga molekylära system liksom att programmera apparna till de olika modulerna.

Huvuddelen av programmeringen kommer att göras i projektets början, endast revidering och

utveckling av den femte appen kommer att genomföras mellan det första och det andra

kurstillfället.

Vid det första kurstillfället kommer mest projekttid att gå till utvärderingen, då
undervisningsinsatsen bekostas av den ordinarie kursbudgeten, följt av sammanställning och

förslag till revidering av modulernas material.

Före det andra kurstillfället kommer materialet revideras och den femte appen att utvecklas med

utvärdering och sammanställning under och efter kursen.

Slutligen kommer utfallet och erfarenheterna från projektet att redovisas.
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Löneberäkning (egen personal)
Ange namn, månadslönen och antal timmar

Namn
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Jonas Boström

Magnus Norrby
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Eva Mårell-Olsson

Summa löner (internt)

Månadslön exkl LKP
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Lönerev (2,5%) +

LKP 2017 (50,3%)
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22433
22546
23893
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Timmar
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40
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40
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20157
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49757
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Projektmedel från PUNKTUM utgår endast för ovan budgeterade poster.

Sammanställning

Antal timmar som ansöks:

Total kostnad som ansöks:

520 timmar

261 536 kronor

"Till ekonomen":

Ersättning för lönekostnad (arbetade timmar * budgeterad timlön) regleras via bokföringsorder i Raindance på sökandes initiativ.

Omföring av hälften av beslutat belopp kan begäras i förskott. Slutreglering av andra hälften regleras efter projektslut,

när slutrapport är inlämnad och godkänd.

l samband med slutlig rapportering ska också specifikation på faktiska arbetstimmar inkluderas och de får inte

överstiga budgeterat totalbelopp ("Summa löner").


