
FK3014 - Klassisk fysik, Mekanik I

Antal respondenter: 135
Antal svar: 47

Svarsfrekvens: 34,81 %

5. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 6 (13,0%)
3 10 (21,7%)
4 19 (41,3%)
5 Helt 11 (23,9%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 46 (100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats   

Jag är nöjd med min egen insats Antal svar
1 Inte alls 2 (4,4%)
2 8 (17,8%)
3 10 (22,2%)
4 19 (42,2%)
5 Helt 6 (13,3%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 45 (100,0%)



Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande   

Jag har tagit ansvar för mitt eget 
lärande Antal svar
1 Inte alls 1 (2,2%)
2 5 (11,1%)
3 8 (17,8%)
4 20 (44,4%)
5 Helt 11 (24,4%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
45 

(100,0%)

7. Arbetsbelastning
Ange hur många timmar i genomsnitt per 
vecka som du totalt lagt ner på kursen, 
inklusive självstudier och schemabunden 
tid.

Antal 
svar

<5 1 (2,2%)

5-15
16 

(34,8%)

16-25
13 

(28,3%)

26-35
7 

(15,2%)

36-45
6 

(13,0%)
46-55 3 (6,5%)
>55 0 (0,0%)

Summa
46 

(100,0%)

8. Tydliga mål

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig   

Det var tydligt för mig vad jag förväntades
lära mig

Antal 
svar

1 Inte alls 1 (2,2%)
2 9 (19,6%)
3 7 (15,2%)

4
13 

(28,3%)

5 Helt
14 

(30,4%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (4,3%)

Summa
46 

(100,0%)



Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta 
för de förväntade studieresultaten   

Jag har upplevt att kursens innehåll och 
undervisningsformer varit relevanta för de 
förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 2 (4,3%)
2 4 (8,7%)

3
5 

(10,9%)

4
14 

(30,4%)

5 Helt
17 

(37,0%)
Vet ej/
Ej relevant 4 (8,7%)

Summa
46 

(100,0%)

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten   

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt 
de förväntade studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (2,2%)

3
7 

(15,2%)

4
16 

(34,8%)

5 Helt
15 

(32,6%)
Vet ej/
Ej relevant

7 
(15,2%)

Summa
46 

(100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar   

Kursen motsvarade mina förväntningar Antal svar
1 Inte alls 2 (4,3%)
2 4 (8,7%)
3 8 (17,4%)
4 16 (34,8%)
5 Helt 12 (26,1%)
Vet ej/
Ej relevant 4 (8,7%)
Summa 46 (100,0%)

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen   

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det 
jag lärt mig efter utbildningen

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (2,2%)

3
9 

(19,6%)

4
12 

(26,1%)

5 Helt
22 

(47,8%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (4,3%)

Summa
46 

(100,0%)



9. God undervisning

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen   

Jag anser att kursens förkunskapskrav var 
tillräckliga för att följa kursen

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)

2
5 

(10,9%)

3
7 

(15,2%)

4
10 

(21,7%)

5 Helt
20 

(43,5%)
Vet ej/
Ej relevant 4 (8,7%)

Summa
46 

(100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad    

Jag upplever att kursen var väl 
strukturerad  Antal svar
1 Inte alls 1 (2,2%)
2 6 (13,0%)
3 6 (13,0%)
4 13 (28,3%)
5 Helt 19 (41,3%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,2%)

Summa
46 

(100,0%)

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten   

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå 
de förväntade
studieresultaten

Antal 
svar

1 Inte alls 4 (8,9%)
2 3 (6,7%)

3
8 

(17,8%)

4
13 

(28,9%)

5 Helt
15 

(33,3%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (4,4%)

Summa
45 

(100,0%)



Jag kunde förstå det som undervisades   

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 3 (6,5%)
2 5 (10,9%)
3 8 (17,4%)
4 14 (30,4%)
5 Helt 14 (30,4%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (4,3%)
Summa 46 (100,0%)

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv kritik på mina 
prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls 2 (4,3%)
2 4 (8,7%)
3 9 (19,6%)

4
15 

(32,6%)

5 Helt
11 

(23,9%)
Vet ej/
Ej relevant 5 (10,9%)

Summa
46 

(100,0%)

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen   

Jag har uppmuntrats att reflektera över 
mitt lärande under kursen

Antal 
svar

1 Inte alls
5 

(10,9%)
2 3 (6,5%)

3
7 

(15,2%)

4
12 

(26,1%)

5 Helt
13 

(28,3%)
Vet ej/
Ej relevant

6 
(13,0%)

Summa
46 

(100,0%)

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade 
studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)   

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete 
att nå de förväntade studieresultaten 
(litteratur, e-resurser m.m.)

Antal 
svar

1 Inte alls 2 (4,3%)
2 3 (6,5%)

3
12 

(26,1%)

4
11 

(23,9%)

5 Helt
17 

(37,0%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,2%)

Summa
46 

(100,0%)



10. Administration och studiemiljö

Jag upplever att kursen var väl organiserad   

Jag upplever att kursen var väl 
organiserad Antal svar
1 Inte alls 1 (2,2%)
2 4 (8,7%)
3 8 (17,4%)
4 17 (37,0%)
5 Helt 16 (34,8%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
46 

(100,0%)

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under 
kursen   

Jag har kunnat hitta den information jag 
tyckt mig behöva innan och under kursen

Antal 
svar

1 Inte alls 2 (4,4%)
2 4 (8,9%)

3
5 

(11,1%)

4
16 

(35,6%)

5 Helt
17 

(37,8%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,2%)

Summa
45 

(100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det   

Jag kunde få stöd när jag behövde det Antal svar
1 Inte alls 2 (4,3%)
2 2 (4,3%)
3 5 (10,9%)
4 14 (30,4%)
5 Helt 15 (32,6%)
Vet ej/
Ej relevant 8 (17,4%)
Summa 46 (100,0%)
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Reflektion Mekanik I 2016 

1. Lite om kursens upplägg och hur det gick på tentan. 

2. Genomgång av studenternas synpunkter som de framgår av kursvärderingen. 

3. Sammanfattning och tankar inför nästa år. 

1. Lite om kursens upplägg och hur det gick på tentan. 

Antalet deltagare: 135 personer var registrerade, men här ska man dock komma ihåg att en del av 

dessa kanske redan är klara med Mekanik I. Antalet registrerade är de som är registrerade på Klassisk 

Fysik FK3014. Det var ungefär 100 som valde en tutorgrupp och det är kanske en mer rimlig bild av 

hur många som egentligen var med från början. 84 studenter skrev tentan och även mot den bakgrund 

känns det som antalet svar på kursvärderingarna (47) är lite väl lågt. Synd att så många väljer bort 

möjligheten att säga vad man tycker. 

Tentan: Av de 84 som skrev tentan fick 51 E eller bättre. Det är 60% vilket är lågt, men ändå högre 

än de två tidigare år med nya kandidatprogrammet. Betygsfördelningen var A-9, B-8, C-17, D-9, E-8, 

Fx-2, F-31. Av de som fick F var det bara ett fåtal som var i närheten av ett godkänt resultat. 25 hade 

10 p eller färre och godkändgränsen var 18 p. 

Undervisningsformer: Det var 2-3 dubbelföreläsningar, ett tutorpass och en räknestuga per vecka. 

Dessutom tillkom SI-passen som någonting nytt. Varje vecka fanns det ett mindre antal enkla 

uppgifter att lösa på lärplattformen WebAssign inför tutorpassen. Dessa gav poäng som i sin tur kunde 

utlösa en liten bonus till tentan om man dessutom deltog i tutorpasset. Slutligen fanns det en 

traditionell inlämningsuppgift, som skulle lämnas två veckor innan tentan och som också utlöste 

bonus. Totala antalet bonuspoäng var 3 och det krävdes 18 tentapoäng för godkänd. Det var inte 

möjligt att använda bonuspoäng för att uppnå Fx och sedan komplettera. 

Föreläsningarna var ganska traditionella. Jag varvar PowerPoint bilder med härledningar på svarta 

tavlan. Jag vet att det är delade uppfattningar om just PowerPoint. När jag väljer att använda det 

mycket beror det på att jag gärna vill ägna mycket tid åt att diskutera vad de olika sambanden 

egentligen betyder, men om jag skriver upp all teori och går igenom samtliga härledningar på tavlan då 

upplever jag att det oftast inte finns någon tid kvar att diskutera vad det hela betyder. Min tenta (som 

de tidigare) handlade till största delen om att lösa specifika problem och inte om att härleda generell 

teori och då tycker jag det är fel om föreläsningarna bara handlar om det senare. Jag gör alltid mina 

bilder så det jag pratar om dyker upp efterhand, vilket jag tror upplevs mycket bättre än om allt 

kommer upp samtidigt. Några bilder slutar då med att kanske innehålla lite mycket information, men 

fördelen med detta är att jag lägger upp dessa bilder på Mondo och när man sedan sitter hemma och 

vill återkalla sig vad som hände på föreläsningen, då är det förstås bra med lite mer information. Till 

de allra flesta föreläsningarna hade jag ett antal klickarfrågor. Det var för mig den stora nye aspekten. I 

och för sig kunde jag ibland känna att det var lite svårt att i farten anpassa föreläsningen till en 

situation där jag just fått reda på att färre än vad jag trodde hade förstått det som nyligen diskuterats, 

men för studenternas egen del var det enormt värdefullt och när jag undantagsvis hade en föreläsning 

utan klickars kommenterades detta högljutt. Det blir nog lätt så att man som student vaggas in i en 

falsk trygghet om man sitter och lyssnar på en småtrevlig föreläsning, men om man då svarar fel på en 

klickarfråga som man trodde var enkel då vaknar man till. 

Föreläsningarna var tisdagar, vissa onsdagar och fredagar. Alla hade tutorpass på tisdagar där också 

SI-passen låg. Fredag eftermiddag var det räknestuga. Timingen i det hela var så att material som gåtts 
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igenom veckan innan på föreläsningarna behandlades under de andra undervisningsformarna som 

följar: Måndag kväll var det deadline för en enklare WebAssign uppgift för att få ’alla’ igång. På 

tisdagens tutorpass diskuterades dels ett antal diskussionsfrågor och dels arbetade studenterna med 

veckans utvalda uppgifter. På fredagens räknestuga skulle studenterna då försöka att göra klart den 

veckans utvalda uppgifter. 

Tanken med WebAssign uppgifterna var att studenterna inte skulle komma helt oförberedda till 

tutorpasset, men det är naturligtvis viktigt att förstå att dessa enkla uppvärmningsuppgifter inte är ett 

uttryck för den nivån som sedan förväntas vid tentan. Jag tycker jag var väldigt noga med att påpeka 

detta båda i beskrivningen på Mondo och när jag pratade om upplägget på föreläsningarna. 

WebAssign uppgifterna var inte perfekta! Men det att kunna be uppåt 100 studenter lämna in uppgifter 

och sedan få dessa bedömde och poängsatta automatiskt var väldigt värdefullt. Vid min tidigare 

undervisning, som har varit av mindre grupper, har jag alltid haft enkla inlämningsuppgifter av 

’uppvärmningskaraktär’ som ett viktigt inslag. Utan automatisk rättning hade inte detta varit möjligt i 

en stor grupp. Tyvärr var det lite problem i början med mitt handhavande av WebAssign, och sedan 

var det faktiskt några uppgifter som inte bedömdes korrekt. Trots detta var det ett värdefullt inslag. 

Tutorpassen bestod som sagt av diskussionsfrågor och räkning av rekommenderade uppgifter. Här är 

jag uppriktigt osäker på om man bör lägga störst vikt vid den ena eller den andra av dessa aspekter. 

Syftet med diskussionsfrågorna är ju att vi vill att studenternas förståelse av materialet ska gå lite 

längre än till ”hur löser jag den här typen av tal som kan komma på tentan”, men i praktiken är det ju i 

hög utsträckning deras förmåga att lösa problem som vi mäter på tentan. Om förståelsen av de 

kvalitativa aspekterna är så viktig då bör vi väl examinera detta i högre grad? 

Räknestugan på fredagar var ganska välbesökt och i regel var alla fyra tutorer där. Här var det 

studenternas frågor som styrde undervisningen, vilket jag tycker är rätt. Dock förstod jag efter ett tag 

att det ibland i stor utsträckning handlade om WebAssign uppgifterna till måndagen efter snarare än de 

ännu inte lösta talen från den innevarande veckan. 

Boken: Vi använda för första gången Serway and Jewett som vi har vald i stället för Young and 

Freedman som användes de första två åren med det nya kandidatprogrammet. Främste anledningen till 

förändringen är att problemen i Serway and Jewett sägs vara bättre. Jag var inte själv med tidigare och 

har därför svårt att göra denna jämförelse, men jag diskuterade detta med en av tutorerna, Ole 

Andersson, som har varit med som tutor förut och han bekräftar den bilden. Själv är jag väl i stort nöjd 

med boken, men jag tycker att det är lite för mycket fel i den. Vid nionde upplagan skulle man nog 

förvänta sig att man kunna åstadkomma en korrekt formulering av Newtons första lag t ex. I kapitel 39 

om relativitetsteori råkade jag välja en uppgift som gick ut på att visa ett samband som helt enkelt inte 

gäller. Jag har en lista med felaktigheter som jag kommer att skicka tillbokens författare. Som 

kursansvarig för hela Klassisk Fysik ser jag fram emot att få höra hur de föreläsare som har haft Y&F 

förut ser på det efter att ha haft denna bok ett år. 

 

2. Genomgång av studenternas synpunkter som de framgår av kursvärderingen. 

Som nämnt ovanför ger inte det totala antalet registrerade studenter på Klassisk Fysik någon tydlig 

bild av hur många som i praktiken håller på med kursen. Ungefär 100 valde tutorgrupp och det var 84 

som skrev tentan. De 47 svar på kursvärderingsblanketten ska ses i ljuset av detta. I det följande går 

jag igenom alla punkter och kommenterar på vägen. Sedan ska jag försöka sammanfatta: 
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1. Vad var bäst med kursen. Här fanns kommentarer om varje del beskriven ovanför, men 

intrycket är att det faktiskt uppskattas med de många möjligheter att få stöd till sitt lärande: 

Tutorials, Räknestugar, SI-pass och att all material fanns tillgängligt på Mondo – speciellt 

föreläsningsanteckningar/ppt-kopior. Sedan är det ju alltid trevligt att få höra att man är ’hur 

skön som helst’ även om det ’kan ta lite tid att vänja sig vid min brytning’…  

2. Vad skulle du föreslå för förbättringar? Här är en återkommande kommentar att det på 

föreläsningarna ofta var så att vi inte hann med allt. Här har jag uppenbarligen inte varit 

tillräckligt tydlig. Jag har alltid med mig mer material än, vad jag tror, vi kommer att hinna 

med. Tydligen uppfattar många studenter detta som att vi inte hinner med det vi ’bör’. I själva 

verket har jag aldrig för gett en kurs där det fanns så mycket tid i förhållande till innehållet! 

Detta gör att jag trycker in fler exempel vilket jag tror är viktigt och bra, men jag ska nog 

’sälja’ detta på ett annat sätt så att jag inte utsätter studenterna för en negativ stress där de 

känner att vi inte hinner med. En annan sak som nämns är att samordningen mellan 

föreläsningar och tutorpass ibland kunde vara bättre. 

3. Vilka råd skulle du ge framtida studenter på kursen? Räkna-räkna-räkna…, komma igång att 

arbete snabbt, se till att du förstår och inte BARA räknar-räknar-räknar. De föreslår ungefär 

det som vi själva alltid säger till studenterna i början! 

4. Övriga kommentarer. Här och på andra platser kommer en allmän ovilja mot powerpointbilder 

in. Det är förstås så att det är svårare att hänga med och förstå allt om det går lite fortare på 

grund av powerpoint. Jag tror dock på att powerpoint i kombination med t ex klickarfrågar och 

andra sätt att gå tillbaka och återse olika aspekter är bättre än att bara hinna med härledningar 

vid svarta tavlan én gång. Sedan fanns ju också dem som tyckte att det var jättebra med 

powerpointbilder som man kunna gå tillbaka till i Mondo efteråt. Det här tror jag också är 

viktigt. Är det något man hakar upp sig på och då går och tittar på powerpointbilderna på 

Mondo då tror jag att minnet har stor hjälp av det rent visuella, att det faktiskt är samma bild 

man ser igen. Nå ja. Jag ska väl inte glömma att de flesta kommentarerna faktiskt är positiva: 

”En väldigt bra och rolig kurs” var en av dem. 

5. Helhetsintrycket 5-1: 11-19-10-6-0. Jag har ju aldrig haft en så stor kurs förut och att få sämre 

än 3 av någon student på någon aspekt är jag inte van vid. Jag får dock erkänna att det 

personliga mötet som jag brukar kunna få med varje student, det hinns inte med på den här 

skalan. Kanske får man vänja sig vid att vara nöjd när de flesta ger femmor och fyrar och så 

finna sig i att det finns de som ger 2 och ibland 1 också (även om ingen trots allt gav 1 för 

helheten). Kommentarerna var dock övervägande positiva och överlag inte annorlunda än de 

som gavs till punkterna ovan. 

6. Studentens insats, två frågor: ”Jag är nöjd med min insats” (6-19-10-8-2) och ”Tar ansvar för 

mitt lärande” (11-20-8-5-1). Snarlika svar på två snarlika frågor. Många kloka och 

självinsiktsfulla kommentarer! 

7. Arbetsbelastning. Jag tycker man måste kunna göra den frågan tydligare. Mer än 55 h per 

vecka fanns med som svarsalternativ. Då blir man ju som student lätt osäker på om det som 

efterfrågas verkligen är hur lång tid man lagt på denna halvfartskurs. Jag är rätt säker på att jag 

är ensam om att varit uppe i de siffrorna och jag ska inte fylla i kursvärderingen . Det är 

aningen anmärkningsvärt att över en tredjedel av studenterna säger sig ha lagt ned mindre än 

15 timmar per vecka. Följer man den schemalagda undervisningen är det inte långt kvar upp 

till 15 timmar. Skulle vara intressant att veta hur arbetsinsatsen korrelerar med tentaresultatet. 
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8. Tydliga mål. Fem frågor. Median-svar 4 på alla fem. ”Det var tydligt för mig vad jag 

förväntades lära mig” (14-13-7-9-1). De flesta positiva, men ändå så många som 20% som var 

mindre nöjda på denna fråga. ”Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer 

varit relevanta för de förväntade studieresultaten” (17-14-5-4-2) och ” Examinationen testade 

hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten” (15-16-7-1-0). Kursens kursplan har det 

funnits länkat till på Mondo, men jag är inte säker på om alla studenter vet dels vad begreppet 

”förväntade studieresultat” innebär och dels vilka de är för denna delkurs, men kul att de är 

nöjda. Påståendet ” Kursen motsvarade mina förväntningar” (12-16-8-4-2) fick stöd av de 

flesta även om svaren naturligt nog varierar mera än på ” Jag tror att jag kommer att ha nytta 

av det jag lärt mig efter utbildningen” (22-12-9-1-0). Trevligt med så positiva svar på denna 

viktiga fråga. Mest positiva kommentarer, men en väldigt relevant synpunkt är att det i boken 

och på föreläsningarna finns en hel del mer teori än det som senare testas på tentan. Detta är 

helt rätt och jag tror en väldigt vanlig situation på många kurser. 

9. God undervisning. Sju frågor och igen var ’4’ mediansvaret på samtliga. ”Jag anser att kursens 

förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen” (20-10-7-5-0). Bra, det stora antalet 

femmor kan nästan väcka misstanken att det är för enkelt i förhållande till förkunskapskraven. 

En annan av frågorna var ” Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen” 

där hela fem studenter ger lägsta ’betyget’ 1. I samband med inlämningsuppgiften ombads 

man annars explicit att själv göra en bedömning av den egna insatsen.  

10. Administration och studiemiljö. Tre frågor – alla med mediansvar ’4’, men ungefär 10 % ’1’ 

eller ’2’. ” Jag upplever att kursen var väl organiserad” (16-17-8-4-1). Det var faktiskt en fråga 

under 9 som var samma men med ordet organiserad ersatt med strukturerad. Någon som kan 

förklara skillnaden för mig? Svarsfördelningarna på dessa två var dock också näst intill 

identiska. ”Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen” 

(17-16-5-4-2). De flesta är alltså nöjda, men jag märkte också under kursen att det var en 

minoritet som kom fram och frågade om sådant som stod på Mondo redan. Man får 

naturligtvis gärna komma och fråga även om sådant, men på något vis är det en grupp som jag 

uppenbarligen inte lyckats få förstå att all information alltid finns på Mondo. 

11. Likabehandling: ”Upplever du att du eller någon av dina studiekamrater har 

behandlats/bemötts respektlöst eller har diskriminerats på något annat sätt?” De allra flesta 

svarar nej på frågan, men det fanns faktiskt två undantag. En hade upplevd sig negativt 

särbehandlad av sin tutor och en påpekade att en annan student med särskilde behov inte alltid 

hade bemötts positivit. Om det senare exemplet handlade om föreläsningarna eller tutorpassen 

framgick inte, men det kan ha varit på föreläsningarna. I pauserna hade jag ofta kontakt med 

den student jag tror det gäller, och jag upplevde att han hade förståelse för att hans ofta ganska 

många frågor inte alltid kunna besvaras under själva föreläsningen av hänsyn till hela gruppen. 

Jag tycker för övrigt att det är väldigt positivt att varje student ombeds ta ställning till en direkt 

fråga kring detta. 

12. Vad anser du om föreläsningarna/lektionerna under kursen? (12-17-6-7-1) Igen mest positivt, 

men ändå 8 i kategorin dåliga/mycket dåliga. Kommentarerna sträcker sig från ’helt 

fantastiska’ till ’ jag förstod inte vad han sade’. Fler motsatt riktade synpunkter som alldeles 

för fort och (lite tidigare) att det var för mycket repetition. En annan motsatts är ’för mycket 

powerpoint’ contra ’effektiva och pedagogiska föreläsningar’. Vissa aspekter är väl till slut en 

smaksak. Här återkommer synpunkten om att jag ofta inte hann med allt. Det kan jag nog 

kommunicera bättre kring. Angående språket då tycker jag att jag anstränger mig och under 
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kursen fick jag bara en kommentar en gång. Det var en student med annat modersmål än 

svenska som bad om att få tentan översatt till engelska och bland annat begrundade detta med 

att det var svårt med svenskan och min brytning, men där fick jag nog intrycket att studenten 

själv ansåg att det största språkproblem låg hos studenten själv. En väldigt bra kommentar 

låter: ”Det gick väldigt snabbt fram. Till skillnad från i mattekursen var det inte läge att 

anteckna utan det bästa var att lyssna och sedan ta Powerpointen av föreläsningen från 

mondo efteråt. Men det funkade också.” Det är precis så jag själv skulle ha gjort om jag var 

student på kursen, och precis så jag tänker mig att man ska behöva lära sig att jobba på 

högskolan. Ibland förstår man faktiskt inte allting redan på föreläsningen, men det är ju 

anledningen till att vi erbjuder alla de andra undervisningsformerna och att man ska arbete 

själv med materialet hemma. Att bara gå på föreläsningarna och sedan skriva tentan och 

hoppas på det bästa är definitivt ingen bra studiestrategi! Problemet är ju att man kan säga så 

här när man förklarer för studenterna hur de ska göra för att lyckas på kursen, men man kan ju 

inte (jag kan inte i alla fall) leva efter det på föreläsningarna. Där svarar man naturligtvis på de 

frågorna som kommer. Egentligen skulle jag vilja införa ’flipped classroom’ på en sådan här 

kurs. Då kan studenterna som behöver det pausa och gå tillbaka vid behov och skicka in frågor 

inför en diskussion i storgrupp. En annan möjlighet skulle ju vara att spela in de ordinarie 

föreläsningarna så studenterna kan gå tillbaka inte bara till bilderna som visades (och 

föreläsningsanteckningarna – allt var faktiskt inte powerpoint), men faktiskt kunna höra 

föreläsningen igen. Det känns dock som ett ganska stort projekt att ge sig in på. 

13. Hur har kursens tutorundervisning fungerat? (22-10-6-3-0) Mycket glädjande med så bra 

betyg på tutorundervisningen. Dessa mindre grupper ger bra förutsättningar för att anpassa sig 

till de enskilda studenterna och skönt att se att det uppskattas. Det är naturligtvis också några 

enstaka negativa kommentarer. Någon tyckte det gick för långsamt framåt och någon 

påpekade högre upp att det inte alltid var så tydligt hur tutorpassen hängde ihop med 

föreläsningarna. Som kursansvarig kan jag nog nästa år förbättre kommunikationen med 

tutorerna. Det har varit väldigt mycket att göra runt kursen i och med det var första gången, 

jag tror en del kan bli bättre genom att det nästa år kommer krävas något mindre tid för att 

förbereda själva föreläsningarna. 

14. Hur har kursens räknestugor fungerat? (7-16-5-2-0) Färre svar eftersom många vald bort detta 

moment. Det finns naturligtvis dem för vilka det är bättre att jobba själv med materialet, men 

jag tror de flesta skulle tjäna på att ta med den delen också. De som gått dit är överlag nöjda 

och några skulle vilja ha mer tid eller ett tillfälle till i veckan. 

15. Vad anser du om kursens traditionella (ej WebAssign) inlämningsuppgift? (13-23-5-1-0) 

Väldigt nöjda. En enkelt student tyckte det var svårt att förstå vad som var underförstått och 

inte samtidigt som en annan berömde uppgiften just för dess tydlighet. Själv är jag ganska 

nöjd med uppgiften, speciellt en aspekt som jag snodde från tidigare år att studenterna själv 

skulle göra en ’betygssätning’ av det egna arbetet. Ett minus var att den låg lite för sent och 

det blev väldigt stressigt för assistenterna att rätta den så tidigt så att studenterna fick en 

realistisk möjlighet att komplettera. Dock inga studenter som kommenterade på detta. 

16. Vad anser du om kursens elektroniska inlämningsuppgifter (WebAssign)? (7-17-15-5-1) Trots 

allt bra betyg även om sämre än för den icke-elektroniska uppgiften. Detta var förväntat och 

fördelen med att kunna få så många studenter att lösa så många problem utan att ta all lärarens 

tid väger som jag ser det upp den varierande kvalitén på frågorna. Idén med dessa uppgifter 

var som sagt att man skulle komma igång och tänka på rätt spår inför tutorpassen, då är det 
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klart att en kommentar som att de invaggar studenterna i en falsk trygghet för att de är enkla 

visar att den grundtanken med WebAssign uppgifterna uppenbarligen inte hade nådd fram till 

alla studenterna. 

17. Betygssätt Henning Schmidt: ”Förmår engagera” (22-13-4-3-2), ”Klara och bra svar på frågor” 

(24-10-5-4-0), ”Undervisningen väl förberedd” (25-7-9-1-1). Höga betyg, men naturligtvis 

noterar jag att det finns ett fåtal verkligen missnöjda också. Mest positiva kommentarer, men 

två negativa återkommer. Det att vi inte hann med det som var planerat och sedan två som 

skriver att de inte förstår vad jag säger. Det är ju ganska allvarligt naturligtvis, men eftersom 

ingen gav mig lägsta betyget på frågan om mina svar på frågor, måste man ju ändå kunna 

förstå något. Jag får väl träna på att prata långsammare och tydligare. (noterar dock att någon 

högre upp skrev just att jag pratade tydligt). 

18. Betygssätt Emma Wikberg: ”Förmår engagera” (10-6-3-1-1), ”Klara och bra svar på frågor” 

(14-4-4-1-0), ”Undervisningen väl förberedd” (15-4-2-0-0). Bara positiva kommentarer. 

19. Betygssätt Emma Jakobsson: ”Förmår engagera” (8-5-2-1-0), ”Klara och bra svar på frågor” 

(11-4-1-1-0), ”Undervisningen väl förberedd” (9-3-2-1-0). Bara positiva kommentarer. Den 

här bör gå till historien:” bästa med emma j var att man kunde ställa jättedumma frågor, och 

hon fick det att verka som att det inte var en dum fråga alls. fastän det oftast var dumma 

frågor.” 

20. Betygssätt Ole Andersson: ”Förmår engagera” (12-6-3-0-0), ”Klara och bra svar på frågor” 

(14-5-2-0-0), ”Undervisningen väl förberedd” (11-5-2-1-0). Bara positiva kommentarer. Vi 

fick alla bra betyg av studenterna, men Ole fick faktiskt något lite bättre än vi andra med 5 i 

medianvärde på alla tre aspekterna! 

21. Betygssätt Simon Molander: ”Förmår engagera” (7-6-3-0-1), ”Klara och bra svar på frågor” 

(7-6-2-2-1), ”Undervisningen väl förberedd” (6-5-2-1-2). Nästan bara positiva kommentarer. 

Median 4 på alla tre frågor är bra. 

22. De resterande frågorna handlade om SI-passen. 26 av de svarande hade gått på dem och 

verkade överlag nöjda. Jag hade ju inte mycket med detta att göra. Det fanns för mig ingen tid 

för det, men jag gjorde lite reklam för den aktiviteten och det jag fick höra på vägen var mest 

positivt. Tror absolut det har tillförd något för många studenter och det kan ha varit en 

bidragande orsak till att det är fler som har klarat tentan i år jämfört med de två tidigare åren. 

Ska bli spännande att följa hur det går med detta under de följande delkurserna. 

 

3. Sammanfattning och tankar inför nästa år. 

Trots att det naturligtvis finns studenter som har blivit besvikna på sina tentaresultat och att det finns 

enstaka studenter som har uttryckt sig kritiskt i kursvärderingarna är det ändå så att jag känner att vi 

som jobbat med Mekanik I kan vara väldigt nöjda. 60 % godkända på tentan är kanske inget att skryta 

med men ändå ett steg uppåt och det känns som att de som fick E på tentan faktiskt visade så mycket 

så det inte känns orimligt att de vart godkända. Kursvärderingarna var också bra, med övervägande 

’höga betyg’. Jag har här mest diskuterat det som kanske var problematiskt, men många var faktiskt 

entusiastiska i sina omdömen om kursen och vi som undervisade den. Samtidigt finns det saker att 

förbättra (i skrivande stund vet jag förstås inte säkert i fall jag kommer ge kursen igen nästa år, men 

jag har utgått från det i det följande): 
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1. Föreläsningarna: 

a. Jag har lekt med tanken om att försöka mig med ’flipped classroom’ där studenterna 

hemma tittar på en videoföreläsning och undertiden ställer frågor elektroniskt till 

denna som jag sedan diskuterar med dem vid en fysisk träff. Fördelen är ju den 

uppenbara att tempot i föreläsningarna då bestäms av studenten själv och att vi får mer 

tid att lägga på att diskutera de mer knepiga aspekterna av kursinnehållet. Med ett 

sådant upplägg kan man då dessutom tänka sig att Det är dock tveksamt om jag 

kommer göra detta redan inför nästa år. Kanske att jag testar att spela in några 

föreläsningar? 

b. Jag kommer anstränga mig mer med att vara tydlig om hur det går med att hinna det vi 

ska. Jag hade faktiskt till slut mer tid över än vad jag hade beräknat från början. Då är 

det ju synd om (några av) studenterna har fått intrycket att det är mycket de har gått 

miste om för att vi inte hann med det. 

c. Klickarfrågor är ett bra verktyg för studentaktivering. Jag hörde om ett annat trick som 

jag funderar på att införa. Om jag delar ut handouts av ppt-bilder (vilket jag inte 

gjorde i år) då skulle man kunna göra så att de härledningar som jag tycker är särskilt 

viktiga de gör jag på tavlan och lämnar en blank sida i handouts så att studenterna 

fyller det i under föreläsningen. Sedan, jo jag kommer göra lite mer vid svarta tavlan 

nästa år, men powerpointpresentationerna kommer inte att försvinna. 

2. Tutorpassen. 

a. Jag vet av tidigare erfarenhet att det blir mycket mindre hektiskt för mig som lärare 

andra gången jag ger kursen. Jag planerar därför att nästa år lägga mer tid på att träffa 

tutorerna och att planera tutorundervisningen lite längre i förväg. I år kände jag att jag 

inte hann få ihop allt riktigt tillräckligt tidigt. Det var också en student som 

kommenterade på att planeringen ofta kom lite sent. 

3. WebAssign. 

a. Ett problem med WebAssign uppgifterna är att jag ju vill att de ska göras som någon 

sorts uppvärmning till tisdagens tutorpass. Egentligen är det optimala alltså om man 

gör de kvällen innan. Det kan jag naturligtvis inte begära att alla kan göra just då så i 

praktiken har WebAssign uppgifterna oftast lagts ut på torsdagen. Det tycker några 

studenter är för sent, men å andra sidan behöver man ofta innehåll som gås igenom på 

fredagen för att lösa dem så att lägga ut dem ännu tidigare blir konstigt tycker jag. 

Faktiskt skulle jag helst lägga ut dem fredag kväll just för att poängtera att 

räknestugan inte är till för att man ska lösa WebAssign uppgifter. Löser man bara 

WebAssign uppgifter och kanske till och med har hjälp av tutorerna då har man inte 

kommit till den nivån jag vill man ska nå. Nästa år kan jag göra WebAssign 

uppgifterna lite bättre genom att från början välja de många inställningar som ges 

möjlighet för på rätt sätt. I år fick jag lära mig att hantera WebAssign ’on the fly’ och 

eftersom systemet var nytt och jag var först ut fanns det ingen att fråga mer än 

WebAssign teamet i London och det var lite tungrodd. 

4. Vanliga inlämningsuppgiften. 
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a. Jag kommer lägga den någon vecka tidigare i kursen för att det ska bli tillräckligt med 

tid för den som behöver komplettera. Det var lite för tajt i år. Annars är det ett bra 

inslag. Viktigt att studenterna får i alla fall denna lilla möjlighet att lämna något 

skriftligt och få feedback innan tentan. 

5. Räknestugan 

a. Jag tänker inte ändra något på den. Jag tycker att det är en utmärkt undervisningsform 

att sitta och jobba med sitt och ha möjligheten att diskutera med sina studiekollegor 

och att få hjälp av kunniga assistenter. Alla borde gå dit bara… 

6. Examinationen 

a. Man skulle kunna införa en hemtenta på en del av materialet. Här tänker jag på 

relativitetsteorin. Det fanns några studenter som nog lade lite för stor en del av sin 

kraft på den delen, men om den redan är avklarat några veckor tidigare och inte ingår i 

tentan då kanske man kan få bättre resultat på denna. Nu gjorde jag nästen tvärtom 

och ökade betydelsen av relativitetsteorin genom att jag fortsatta under de senare 

veckorna med att alltid ha en relativitetsteoriuppgift bland de utvalda problemen för 

att de inte skulle glömma bort det. Jag tror att detta uppskattades, men det ger ju 

onekligen ännu större vikt på den delen av kursen. Jag tycker i och för sig att det är 

bra att vi tar relativitetsteori tidigt och att vi lägger lite krut på det, men det kanske 

ändå har blivit en för stor del av kursen? Jag hade (precis som Sören Holst före mig) 5 

dubbelföreläsningar på detta och dessutom kommer det ju mer under Mekanik II. 

7. Ordningen på innehållet 

a. När vi har vald att lägga relativitetsteorin först så beror ju detta på att den kursdelen, 

även om den är den överlägset svåraste rent konceptuellt, faktiskt kräver väldigt lite 

matematik. Logiken är alltså att genom att vi först kör relativitetsteori så hinner 

matematikerna i kapp innan vi behöver (i första hand) vektorkonceptet i kinematik i 

fler dimensioner. Ärligt talat så tror jag att vi tänker fel här. Sättet vi arbetar med 

vektorer i denna kurs är så pass mycket enklare än det som matematikerna gör så jag 

tror egentligen det vore bättre för båda ämnena om vi behandlade vektorer först. Jag 

känner inte till något bättre sätt att motivera skalärprodukt än genom mekaniskt 

arbete. Naturligtvis ska detta motiveras mot studenterna om man skulle välja att göra 

så. Naturligtvis behöver vi universitetsmatematiken när vi kommer till de lite mer 

avancerade kurserna på år 2, men inte här. Hur mycket ska man egentligen förstå om 

vektorer för att kunna köpa att man t ex kan behandla rörelse i x- och y- led var för sig 

i samband med kaströrelse? En konsekvens av det här är förstås att relativitetsteorin 

egentligen inte skulle behöva komma in så tidigt som nu och att man skulle kunna 

överväga att flytta material mellan Mekanik I och II (eller mer drastiskt att man tog 

och gjorde om hela klassisk fysik så vi tog allt i den ordning det står i böckerna – det 

finns ju faktiskt en anledning att kapitlen i alla college fysikböcker kommer i samma 

ordning). För nästa år föredrar jag dock att vi inte gör några sådana förändringar men 

att vi övervägar en alternativ examinationsform för relativitetsteorin. 

Intrycket nu när dammet har lagt sig är att det mesta gick bra. 60 % klarade tentan och en stor 

majoritet gav positiva svar på kursvärderingens många frågor. Samtidigt finns det naturligtvis ett stort 

utrymme för förbättringar och där kommer kursvärderingskommentarerna och närvarande dokument 
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att utgöra en bra grund för det förbättringsarbete som behöver göras för att det kan gå ännu bättre nästa 

år. 

Du läste ändå till slutet? Bra jobbat! 

Henning Schmidt 


