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Punktum-projekt – slutrapport  

The Drug Design Challenge – att främja studenters 
förståelse för molekylers 3D-strukturer 

 

Projektets syfte 

Syftet med detta projekt var att utveckla studenters spatiala, dvs rumsliga, 
förmåga, genom att med digitala verktyg och tekniker visualisera kemiska 
strukturer såsom molekyler. Visualisering av kemiska strukturer kräver att 
studenter måste växla mellan tvådimensionellt och tredimensionellt 
tänkande för att kunna tolka presentationer från böcker till de verkliga 
tredimensionella strukturerna. För att öka studenternas motivation och 
engagemang hade projektet som syfte att använda spelifiering som en 
undervisningsstrategi i vissa delar av kursen. Studenternas affektiva och 
kognitiva lärande har i projektet studerats för att sedan vidareutveckla 
undervisningen till projektets andra år genom designbaserade metoder där 
de involverade lärarna och forskarna arbetat tillsammans.  
 

Projektmål 

Med hjälp av teoretiska ramverk finns goda möjligheter att mäta 
studenternas kognitiva (Buckley et al., 2018) och affektiva lärande (Krapp & 
Prenzel, 2011; Wenger et al., 2011). Det övergripande målet är att öka 
studenternas lärande, mer konkret gällande deras spatiala förmåga (Harle 
& Towns, 2011). I ett tidigare genomfört Punktumprojekt,  
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ub/upl/punktum/slut
rapporter/slutrapport_-johnels_virtual-reality-i-kemiundervisning.pdf, har 
enkäter och intervjufrågor testats ut och kan därmed förbättras i detta 
projekt. Design-baserade metoder medför att en undervisningsmodul 
utvecklas i cykler och utvärderas kontinuerligt (Wang & Hannafin, 2005).  
 
Mål 1: Förbättra studenternas spatiala förmåga och på så sätt förstärka 
deras lärande i läkemedelskemi med stöd av digitala tekniker (VR och AR). 
Mål 2: Öka studenternas motivation och engagemang att studera 
läkemedelskemi med spelifiering som undervisningsstrategi. 
Mål 3: Överföra och delge lärdomar och erfarenheter från kursen 
Läkemedelskemi till fakultetens övriga kurser och program kring spatial 
förmåga. 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ub/upl/punktum/slutrapporter/slutrapport_-johnels_virtual-reality-i-kemiundervisning.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ub/upl/punktum/slutrapporter/slutrapport_-johnels_virtual-reality-i-kemiundervisning.pdf
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De olika projektmålen har behövt anpassats under projektets gång på grund 
av olika omständigheter, vilka beskrivs nedan.  
 

Genomförande 

Eftersom projektet är ett så kallat design-baserat projekt (Anderson & 
Shattuck, 2012), arbetar kurslärare tillsammans med 
utbildningsvetenskapliga forskare för att i cykler utveckla 
undervisningsmetoder. De fyra faserna i design-baserade projekt, (1) 
designa, (2) testa, (3) utvärdera, (4) reflektera, är grunden för att utveckla 
och öka kvaliteten under projektets gång.  
 
Två omständigheter har tydligt påverkat genomförandet. Först och främst 
tilldelades projektet hälften av de medel som vi ansökte om, vilket 
medförde att alla delar inte hanns med. Därutöver påverkades 
undervisningen tydligt av Coronapandemin från mars 2020 till och med 
2021, i och med restriktionerna som gällde för undervisningen på campus 
behövde vi anpassa aktiviteterna för att undvika smittspridning.   
 
Projektet var planerat att genomföras med masterstudenter i kemi, men på 
grund av Corona blev det för få inresande internationella studenter vilket 
medför att det inte blev möjligt att arbeta med denna studentgrupp. I stället 
valde vi att involvera en betydligt större studentgrupp, nybörjastudenterna 
vid Kandidatprogrammen i Life Science. I deras första kurs, Biologisk kemi, 
fick studenterna både under 2020 och 2021 i samband med flertalet 
workshops arbeta med Virtual Reality (VR) som ett sätt att visualisera 
kemiska strukturer i 3D och att träna den spatiala förmågan. I samband 
med att workshops genomförts har studenternas lärande studerats med 
hjälp av enkäter, intervjuer och observationer. Mer information om 
genomförandet beskrivs under delkapitlet om processen med projektet. 
 

Resultat 

Till största del har projektet kunnat genomföras på ett givande sätt. Både 
planeringsarbetet och genomförandet med VR-workshops både år 2020 och 
2021 har slutförts och redovisats i artiklar och konferenspresentationer. För 
mer fördjupad information om resultaten, se de abstract som presenterats 
till de olika konferenser där projektet beskrivs. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att studenterna tydligt uppskattar 
att använda VR som ett sätt att visualisera kemi, att verktygen varit relativt 
enkla att använda, samt att lärarna hävdar ett ökat spatialt tänkande hos 
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studenterna. Att kunna streama tredimensionella strukturer via Zoom blev 
en grundläggande lösning för att kunna använda VR under 
Coronapandemin. Därmed har vissa resultat blivit helt annorlunda än vad 
som förväntats eftersom det, vid tiden för ansökan, inte fanns en tanke på 
att undervisningen skulle förändras så tydligt av ett virus. Studenterna har 
lyft fram det estetiska med kemi, att kemiska strukturer kan vara vackra.  
 

Processen 

En viktig påverkansfaktor under projektet som sträckte sig mellan 2020 och 
2021 har självklart varit Coronapandemin, något som är nämnt ovan. Vi har 
behövt anpassa våra aktiviteter med studenterna för att inte riskera 
smittspridning. Det har gjort att vi behövt anpassa vårt projekt till att 
arbeta ännu mer digitalt, än att enbart använda de digitala verktygen i form 
av Virtual Reality. Att streama de kemiska visualiseringarna från VR-
glasögonen (Oculus Quest) via Zoom blev en mycket viktig lösning på de 
problem som uppstod att vi inte kunde vara nära våra studenter.  
 
En annan viktig påverkansfaktor var att vi endast erhöll hälften av de sökta 
medlen (250 kkr i stället för 500 kkr). Det har inneburit att vi behövt 
prioritera bland målen med projektet och en sak som vi därför blev tvingade 
att avstå var användandet av spelifiering som metod för att öka 
studenternas intresse och motivation. Det visade sig att studenterna var 
tillräckligt intresserade och motiverade ändå av projektet. En av 
projektdeltagarna har på grund av Corona också haft svårare att delta i det 
analoga planeringsarbetet vilket medfört att denna anpassning blev 
tvingande. Detta har också medfört att vi endast använt VR (inte AR) som 
digitalt verktyg. 
 
Tre lärare har samarbetat genom att använda VR-glasögonen och sedan 
utvecklat olika workshops, se bild 1. 
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Bild 1. Samarbete i digital miljö där kemiska strukturer visualiseras i 3D. Fotograf: Mattias 
Pettersson. 
 
En undervisningsmetod som tidigare använts under kurser för denna typ av 
visualisering är plastmodeller där atomer representeras av plastkulor och 
där bindningar visas med pinnar mellan kulorna, så kallade ”ball-and-stick 
models”. I dessa undervisningsmoduler har studenter mött både analoga 
och digitala representationsmodeller, se bild 2.  
 

 
Bild 2. Digital representation med hjälp av VR (vänster) och analog representation med 
hjälp av plastmodeller (höger). Fotograf: Mattias Pettersson. 
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För att studenterna inte enbart skulle få se visualiseringarna på skärm som 
visas i bild 1 (bilderna på skärmen är i sig tvådimensionella), utvecklades en 
möjlighet att streama den tredimensionella bilden via Zoomverktyget till 
studenternas mobiltelefoner, som i sin tur kunde placeras i enklare VR-
glasögon som studenterna kunde använda för att se i 3D. De enkla VR-
glasögonen består enbart av plast och glas och kan därför enkelt rengöras 
och hållas fria från Covid19. De mer avancerade VR-glasögonen (Oculus 
Quest) innehåller en typ av dator som gör att dessa glasögon inte kan delas 
mellan studenterna om man vill undvika smittspridning.  
 
Kopplingen mellan avancerade VR-glasögon via Zoom till de enkla VR-
glasögonen har gett stort intresse när projektet presenterats, eftersom det 
är en streaming-metod som högst underlättat för detta och liknande 
projekt. I bild 3 presenteras hur läraren, i detta fall en amanuens som 
utvecklat undervisningsmoduler under sommaren 2021 (ej bekostat av 
Punktumpengar), använde de avancerade VR-glasögonen och streamar 
bilden till studenterna som använder de enkla glasögonen. Vinsten för 
Punktumprojektet att få ha tillgång till en amanuens från Kemiska 
institutionen har varit ytterst relevant, se 
https://www.umu.se/nyheter/amanuenser-bidrar-i-undervisningen--och-
utvecklas-personligen_10893745/.  
 

 
Bild 3. Lärare, i detta fall en amanuens, med avancerade VR-glasögon streamar 
visualiseringen via Zoom till studenternas mobiltelefoner som placeras i enkla VR-
glasögon för att se strukturerna i 3D och träna spatiala förmågan. Fotograf: Karolina 
Broman. 

https://www.umu.se/nyheter/amanuenser-bidrar-i-undervisningen--och-utvecklas-personligen_10893745/
https://www.umu.se/nyheter/amanuenser-bidrar-i-undervisningen--och-utvecklas-personligen_10893745/
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Spridning 

Projektet har haft stor spridning. Både populärvetenskapliga artiklar har 
skrivits och projektet har presenterats vid flera konferenser, både nationellt 
och internationellt. Just nu pågår arbete med att skriva en vetenskaplig 
artikel till ett inbjudet special issue i Springer-tidskriften Journal of Science 
and Education Technology. 
 
Konferenspresentationer av projektet genomfördes redan under det första 
året i samband med ett föredrag vid EuCheMS Division of Chemical 
Educations konferens ECRICE. Eftersom jag där hade förmånen att vara 
keynote blev spridningen om projektets start stor, ca 500 deltagare 
lyssnade. Presentationen finns att läsa och lyssna på via 
https://www.weizmann.ac.il/conferences/ECRICE2020/webinar-lectures 
och den finns också beskriven i Diva via 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-173402.  
 
Därefter har projektets framskridande redovisats internt på den 
Universitetspedagogiska konferensen 2021 
https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-
utbildning/universitetspedagogiska-konferensen/, externt vid den 
högskolepedagogiska konferensen EuroVariety, 
http://www.eurovariety2021.si, också beskriven i Diva via 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-185874. I samband 
med NORDTEKs konferens https://www.uia.no/en/conferences-and-
seminars/nordtek-2021 gavs möjlighet att presentera projektet för 
rektorerna vid de nordiska universiteten med ingenjörsutbildningar. 
Slutligen hölls ett föredrag vid den Åttonde Utvecklingskonferensen 
för Sveriges ingenjörsutbildningar som hölls vid Karlstads universitet 
i november 2021, https://www.kau.se/utvecklingskonferens-sveriges-
ingenjorsutbildningar-2021.   
 
Projektet har också presenterats under inbjudna högskolepedagogiska 
seminarier vid Stockholms universitet och Lunds universitet, vid två 
tillfällen vardera. De två senaste seminarierna hölls digitalt i maj 2021 och 
analogt november 2021 vid Stockholms universitet vid deras Samtal@SU 
som anordnas av CeuL, SUs motsvarighet till UPL. 
https://www.su.se/ceul/utbildning/samtal-su-se I samband med dessa 
seminarier har projektet också givits möjlighet att visa 
visualiseringsmetoderna för alla kemidoktorander vid både Lunds och 
Stockholms universitet. På så vis har stor spridning skett inom dessa två 
externa universitets kemiska institutioner.  

https://www.weizmann.ac.il/conferences/ECRICE2020/webinar-lectures
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-173402
https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/universitetspedagogiska-konferensen/
https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-utbildning/universitetspedagogiska-konferensen/
http://www.eurovariety2021.si/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-185874
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminars/nordtek-2021
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminars/nordtek-2021
https://www.kau.se/utvecklingskonferens-sveriges-ingenjorsutbildningar-2021
https://www.kau.se/utvecklingskonferens-sveriges-ingenjorsutbildningar-2021
https://www.su.se/ceul/utbildning/samtal-su-se
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Populärvetenskapliga texter har också publicerats på vår egen externwebb, 
både på svenska https://www.umu.se/reportage/vr-glasogon-hjalper-
studenter-visualisera-molekyler/ och engelska 
https://www.umu.se/en/feature/vr-glasses-help-students-visualize-
molecules-/. Se Bilaga 1. Även tidskriften Kemisk Tidskrift har en artikel 
som handlar om projektet. Se Bilaga 2. 
 

Framtiden 

Projektets resultat har redan tydligt implementerats inom ramen för andra 
kurser vid Kemiska institutionen. Efter Corona-pandemin, som vi hoppas 
infinner sig snart, kommer fler möjligheter att skapas för att använda VR 
för visualisering inom många kurser på de utbildningsprogram där kemi 
ingår. Förhoppningen finns också att en ansökan om ett forskningsprojekt 
ska kunna skickas till Vetenskapsrådet våren 2022 för att fortsätta med 
dessa digitala verktyg i kemi.  
 
Presentation av projektet kommer också att ske vid Berzeliusdagarna, 
januari 2022, i samband med den lärarsamling som hålls, 
https://berzeliusdagarna.se/program/. Då kommer också en artikel att 
skrivas till tidningen Ämnesläraren, https://www.lararen.se/amneslararen-
matte-no  
En konferenspresentation har också skickats in till SUHFs 
högskolepedagogiska konferens NU2022, 
https://invitepeople.com/events/nu2022  
 

Presentationer och publikationer kring projektet 

Juli 2020, ECRICE, digital europeisk konferens från Israel: 
”Digital tools and techniques in chemistry”, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-173402  
 
Juni 2021, NORDTEKs konferens, https://www.uia.no/en/conferences-
and-seminars/nordtek-2021:   
Seminar:  Digitalisation - New possibilities for Collaboration 
Introduction by Moderator: Johan Tysk, President NORDTEK. “Combining 
virtual reality and zoom to visualise chemistry in 3D and develop spatial 
thinking”. Karolina Broman, Chair Education Committee, Faculty of 
Science and Technology, Umeå University 
 

https://www.umu.se/reportage/vr-glasogon-hjalper-studenter-visualisera-molekyler/
https://www.umu.se/reportage/vr-glasogon-hjalper-studenter-visualisera-molekyler/
https://www.umu.se/en/feature/vr-glasses-help-students-visualize-molecules-/
https://www.umu.se/en/feature/vr-glasses-help-students-visualize-molecules-/
https://berzeliusdagarna.se/program/
https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no
https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no
https://invitepeople.com/events/nu2022
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-173402
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminars/nordtek-2021
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminars/nordtek-2021
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Oktober 2021, Universitetspedagogiska konferensen, Umeå universitet. 
“Zoom combined with Virtual Reality (VR) to visualize chemical structures 
inorganic chemistry”, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-188371  
 
November 2021, 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges 
ingenjörsutbildningar, Karlstads universitet.  
”Virtual Reality and Zoom in combination to visualise chemical structures 
and develop students' spatial ability during the Corona pandemic” 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-189154  
 
Artikel på Umeå universitets externwebb, se bilaga 1 
 
Artikel i Kemisk Tidskrift, se bilaga 2 
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http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-188371
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-189154
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