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Antal respondenter: 133
Antal svar: 52

Svarsfrekvens: 39,10 %

5. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (1,9%)
3 3 (5,8%)
4 18 (34,6%)
5 Helt 30 (57,7%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 52 (100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats   

Jag är nöjd med min egen insats Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 8 (15,4%)
3 14 (26,9%)
4 21 (40,4%)
5 Helt 9 (17,3%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 52 (100,0%)



Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande   

Jag har tagit ansvar för mitt eget 
lärande Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 5 (9,6%)
3 10 (19,2%)
4 17 (32,7%)
5 Helt 20 (38,5%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
52 

(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 3 (5,9%)

5-15
12 

(23,5%)

16-25
19 

(37,3%)

26-35
13 

(25,5%)
36-45 4 (7,8%)
46-55 0 (0,0%)
>55 0 (0,0%)

Summa
51 

(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 0 (0,0%)
2 2 (4,0%)
3 4 (8,0%)

4
22 

(44,0%)

5 Helt
21 

(42,0%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,0%)

Summa
50 

(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 (4,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (6,0%)

4
17 

(34,0%)

5 Helt
26 

(52,0%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (4,0%)

Summa
50 

(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 0 (0,0%)

3
5 

(10,0%)

4
13 

(26,0%)

5 Helt
27 

(54,0%)
Vet ej/
Ej relevant

5 
(10,0%)

Summa
50 

(100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar   

Kursen motsvarade mina förväntningar Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 2 (4,0%)
3 5 (10,0%)
4 20 (40,0%)
5 Helt 19 (38,0%)
Vet ej/
Ej relevant 4 (8,0%)
Summa 50 (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 (2,0%)
3 2 (4,0%)

4
14 

(28,0%)

5 Helt
32 

(64,0%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,0%)

Summa
50 

(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 1 (2,0%)
2 1 (2,0%)

3
5 

(10,0%)

4
9 

(18,0%)

5 Helt
31 

(62,0%)
Vet ej/
Ej relevant 3 (6,0%)

Summa
50 

(100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad    

Jag upplever att kursen var väl 
strukturerad  Antal svar
1 Inte alls 2 (4,0%)
2 1 (2,0%)
3 3 (6,0%)
4 14 (28,0%)
5 Helt 30 (60,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
50 

(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 0 (0,0%)
2 1 (2,0%)
3 4 (8,0%)

4
19 

(38,0%)

5 Helt
25 

(50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,0%)

Summa
50 

(100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades   

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (2,0%)
3 7 (14,0%)
4 15 (30,0%)
5 Helt 27 (54,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 50 (100,0%)



Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv kritik på mina 
prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls 3 (6,0%)
2 2 (4,0%)

3
11 

(22,0%)

4
10 

(20,0%)

5 Helt
12 

(24,0%)
Vet ej/
Ej relevant

12 
(24,0%)

Summa
50 

(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 4 (8,0%)
2 4 (8,0%)

3
7 

(14,0%)

4
14 

(28,0%)

5 Helt
14 

(28,0%)
Vet ej/
Ej relevant

7 
(14,0%)

Summa
50 

(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 (4,0%)
2 3 (6,0%)

3
6 

(12,0%)

4
15 

(30,0%)

5 Helt
24 

(48,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
50 

(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 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 4 (8,0%)
4 13 (26,0%)
5 Helt 33 (66,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
50 

(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 0 (0,0%)
2 3 (6,0%)

3
8 

(16,0%)

4
14 

(28,0%)

5 Helt
25 

(50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
50 

(100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det   

Jag kunde få stöd när jag behövde det Antal svar
1 Inte alls 1 (2,0%)
2 2 (4,0%)
3 7 (14,0%)
4 15 (30,0%)
5 Helt 14 (28,0%)
Vet ej/
Ej relevant 11 (22,0%)
Summa 50 (100,0%)
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Reflektion Mekanik I 2017 

1. 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. 

Tentan: Av de 93 som skrev tentan fick 58 E eller bättre. Det är 62%, men eftersom två studenter som 
fick Fx båda har vald att försöka komplettera är det troligt att det till slut blir 60 av 93 (65%) som 
klarar tentan. Detta är en ökning jämförd med förra året båda i antal skrivande och andel godkända. 
Betygsfördelningen var A-11, B-14, C-17, D-7, E-9, Fx-2, F-33. Av de som fick F var det bara ett fåtal 
som var i närheten av ett godkänt resultat. 24 hade färre än 10 p 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 fick förra året se en del kommentarer i 
kursvärderingarna om att jag använder mycket PowerPoint bilder. Jag valde dock medvetet i år att 
hålla fast i detta upplägg och även om det i år också fanns kritiska röster om denna aspekt var det 
många fler som explicit uppskattar den formen. Det farliga med PowerPoint tror jag är om man förlitar 
sig för mycket på förra årets material. Man kan ju lura sig själv att tro att föreläsningen är klar att 
hållas bara för att man har kvar gamla filen. Så har jag definitivt inte gjord och det märktes i årets 
kursvärderingar. 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, och om jag skriver upp all teori och går 
igenom samtliga härledningar på tavlan då tar detta alldeles för lång tid och det finns oftast ingen tid 
över för att diskutera vad det hela betyder. Med det lite högre tempot i materialgenomgångarna som 
PowerPoint ger finns det tillräckligt med tid över för klickarfrågor och belysande exempel. Dessutom 
handlar tentorna (båda mina nya och Sören Holsts tidigare) 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. Vi har i år ett nytt klickarsystem som jag upplevde som mycket bättre än det gamla 
systemet. Det verkade som att studenterna verkligen uppskattade detta aktiverande inslag. Dock gjorde 
jag ett misstag. Jag valde att i stället för att avsluta med en sammanfattningsföreläsning då körde jag 
en klickarfestival där det bara var klickarfrågor i två timmar. Det vart för mycket och jag tror en del 
studenter tappade sugen efter ett tag. 

Föreläsningarna var tisdagar, vissa onsdagar och fredagar. Alla hade tutorpass på tisdagar där också 
SI-passen låg. Fredag 10-12 var det räknestuga. Timingen i det hela var så att material som gåtts 
igenom veckan innan på föreläsningarna behandlades under de andra undervisningsformarna som 
följer: Måndag kväll var det deadline för en enklare WebAssign uppgift för att få ’alla’ igång. På 
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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 som förra året att studenterna inte skulle komma helt 
oförberedda till tutorpasset. Jag gjorde i år inställningarna i WebAssign väldigt ’snälla’ så att man fick 
försöka upp till fem gångar innan ett felaktigt svar låstes. Det var annorlunda mot förra året och jag 
upplevde mycket mindre bekymmer med WA frågor i år. Dessutom gick WA frågor från att vara det 
minst populära inslaget i kursen till att vara verkligen uppskattat i kursvärderingarna. 

Tutorpassen bestod 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. Räknestugorna var mer 
välbesökte i år än förra året vilket är bra. Ett problem förra året var att en stor del av tiden på 
räknestugorna ägnades åt att hålla på med den följande veckans WA uppgift vilket inte var meningen. 
I år blev WA uppgifterna helt enkelt inte tillgängliga förr än kl 12 när räknestugan slutade. Detta gav 
ett mycket bättre fokus på att bli klar med veckans uppgifter i stället för att jaga nästa veckas 
poänggivande uppvärmningsuppgift. Det var ingen som ifrågasatta att de bara fick från fredag 
eftermiddag till måndag kväll på sig att göra WA uppgiften. Igen tror jag att detta hängde ihop med att 
jag hade gjord väldigt snälla inställningar i WebAssign. 

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

Ungefär 100 studenter var aktiva i början och valde tutorgrupp och det var 93 som skrev tentan. De 52 
svar på kursvärderingsblanketten ska ses i ljuset av detta (snarare än de 133 registrerade studenterna). I 
det följande går jag igenom alla punkter och kommenterar på vägen: 

1. Vad var bäst med kursen. De många olika undervisningsformer lyftas fram av en del: 
Tutorials, Räknestugar, SI-pass och att all material fanns tillgängligt på Mondo – speciellt 
föreläsningsanteckningar/ppt-kopior. Många uppskattar WebAssign, vilket är nytt i 
förhållande till förra året. Sedan är det ju lite allmänt beröm till alla vi inblandade lärare. 

2. Vad skulle du föreslå för förbättringar? Några kritiserade den sista föreläsningen som blev 
enbart klickarfrågor. Jag håller jag med. Det var ett experiment som inte föll väl ut. Annars var 
det mest slående för mig att en sak som togs upp av många förra året INTE var med i år. Förra 
året var det många som oroade sig över att vi aldrig hann med allt. Det var egentligen ett 
missförstånd. Det att jag alltid hade förberett mer material än vi hann med fick studenterna att 
tro att vi alltid låg efter. I år sade jag detta i klartext ett antal gångar. Vi ÄR i fas, men jag har 
alltid förberett lite mer material än vad jag tror vi hinner, och det tog de tydligen till sig.  

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! Att se till att jobba med WebAssign är 
också återkommande. 
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4. Övriga kommentarer. ”Jag har älskat den här kursen så känns lite sorgligt att den är över”! Av 
negativa kommentarer är det här och på andra platser några som klagar på lokalerna för 
tutorpassen. Det är nog rummet i C4 korridoren som är lite väl trångt. En student klagade på 
tentan inte avvecklades optimalt. 

5. Helhetsintrycket 5-1: 30-18-3-1-0. Mycket glädjande att de allra flesta verkar väldigt nöjda 
med kursen. Ganska bra betyg här förra året också, men klart bättre i år. Mest positiva 
kommentarer. Några som tycker att föreläsningarna går för fort. 

6. Studentens insats, två frågor: ”Jag är nöjd med min insats” (9-21-14-8-0) och ”Tar ansvar för 
mitt lärande” (20-17-10-5-0). Snarlika svar på två snarlika frågor. Många kloka och 
självinsiktsfulla kommentarer! En student skrev att hen hade skippat relativitetsteorin helt. Det 
sätter naturligtvis fingret på att vi inte i praktiken examinerar varje förväntade studieresultat 
och begär att alla ska vara uppnådde för ett godkänt betyg. 

7. Arbetsbelastning. De flesta ligger i spannet 16-25 timmar per vecka vilket är rimligt för en 
halvfartskurs. På kommentarerna såg man dock att inte alla hade förstått frågan riktigt. I alla 
fall någon verkade tro att vi bara pratade om vad de gjorde hemma och inte totalt.  

8. Tydliga mål. Fem frågor. Median-svar 5 på tre av dem och 4 på de två andra. ”Det var tydligt 
för mig vad jag förväntades lära mig” (21-22-4-2-0). De flesta positiva, och tydligt bättre än 
förra året. ”Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de 
förväntade studieresultaten” (26-17-3-0-2) och ” Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de 
förväntade studieresultaten” (27-13-5-0-0). Påståendet ”Kursen motsvarade mina 
förväntningar” (19-20-5-2-0) fick stöd av de flesta. ”Jag tror att jag kommer att ha nytta av det 
jag lärt mig efter utbildningen” (32-14-2-1-0). Trevligt med så positiva svar på denna viktiga 
fråga. Mest positiva kommentarer. En student tyckte att årets tenta var svårare än alla tidigare 
års tentor. 

9. God undervisning. Sju frågor och 5 var mediansvaret på fem av dessa. Jag nämner här de två 
övriga som var ”Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen” och ” Jag 
har fått konstruktiv kritik på mina prestationer”. Medianbetygen på dessa är dock fortfarande 4 
så något stort missnöje handlar det inte om. Det är dock helt klart det vi är sämst på i denna 
kurs. Vi har ett antal elektroniska hemuppgifter, som ”maskinrättas”, men det är ganska snällt 
att tolka detta som konstruktiv kritik. Därutöver har vi bara fått plats med en enda 
inlämningsuppgift, som rättas av tutorerna och diskuteras med studenterna. Att öka 
studentaktiviteten är helt klart en viktig målsättning. 

10. Administration och studiemiljö. Överlag väldigt positivt. Det kändes under kursens gång som 
att det var betydligt färre frågor i år om sådant som fanns på Mondo om jag jämför med förra 
året. Det var bara en enda student som reagerade på att vi har skriande brist på studieplatser 
efter att ha gett ifrån oss Hus 16 och ännu inte fått tillgång till läsplatser i biblioteket. Antar att 
detta är på väg att åtgärdas. 

11. Likabehandling: ”Upplever du att du eller någon av dina studiekamrater har 
behandlats/bemötts respektlöst eller har diskriminerats på något annat sätt?” Ingenting - skönt! 

12. Vad anser du om föreläsningarna/lektionerna under kursen? (30-13-5-0-0). Mest positiva 
kommentarer. Någon tyckte det gick lite väl fort. Det gör det kanske också, men jag anser att 
det inte är katastrof om man inte har förstått allt när man går från föreläsningen. Det finns ju 
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andra undervisningsformer och hemarbete också. Sedan var det någon som tyckte att kl 8 på 
morgonen är för tidigt! Jag instämmer…  

13. Hur har kursens räknestugor fungerat? (14-12-11-0-0) De som går dit är nöjda! Fler borde 
delta, men dock lite bättre närvaro i år. Én student påpekar att assistenterna inte var så där 
jättebra på matte… Det ÄR de… 

14. Vad anser du om kursens traditionella (ej WebAssign) inlämningsuppgift? (19-22-7-1-0) 
Väldigt nöjda. En återkommande kommentar var att de borde ha fler sådana. Denna uppgift 
genererade en bonuspoäng för tentan. Én student tyckte det blev orättvist att man kunde 
komplettera då… Jag tycker nog att den iterativa processen vid en komplettering kan vara 
ganska bra för inlärning och att det uppväger den aspekten. Man skulle förstås kunna säga att 
man bara fick en halv poäng om man först klarade uppgiften efter komplettering. 

15. Vad anser du om kursens elektroniska inlämningsuppgifter (WebAssign)? (25-20-4-1-1). Detta 
var utan jämförelse den aspekten där det förbättrats mest sedan förra året! Någon 
kommenterade att inställningarna i WebAssign var lite väl snälla - man fick fem försök att 
svara rätt. Jag såg dock aldrig WebAssign som en faktisk del av examinationen (trots att de 
gav bonuspoäng) men däremot som träningstillfällen, och de flesta var nöjda med detta. 

16. ”Vad anser du om specialseminariet om problemlösning” (15-15-6-1-0). Emma Wikberg 
hade ett tvåtimmars pass med hela gruppen fokuserat på lösning av problem involverande 
Newtons lagar. Syftet var att studenterna skulle få se och jobba med bra struktureda lösningar 
av en uppgift liknande inlämningsuppgiften och tentauppgifterna. Någon student påpekade att 
det var stor skillnad på hur Emma gick till väga mot hur jag sedan gjorde vid lösning av en 
gammal tenta en av de sista dagarna. Detta kan diskuteras. Jag tror i grunden det är bra att få 
se att bra lösningar kan se olika ut.  

17. Alfa-gruppens tutorundervisning (Betygssätt Ole Andersson). (11-3-2-0-0). Lysande betyg 
och bara positiva kommentarer. 

18. Beta-gruppens tutorundervisning (Emma Wikberg). (13-4-2-0-0). Lysande betyg och bara 
positiva kommentarer. Någon efterfrågade mer tutortid. 

19. Gamma-gruppens tutorundervisning (Marcus Högås). (4-1-1-0-0). Lysande betyg - inga 
kommentarer. 

20. Delta-gruppens tutorundervisning (Kajsa Blomdahl). (4-4-0-1-0). Väldigt bra. Egentligen bara 
en negativ kommentar som huvudsakligen handlade om att lokalen inte var bra. 

21. Betygssätt Henning Schmidt, ”Förmår engagera” (40-8-2-0-0),”Klara och bra svar på frågor” 
(32-13-5-0-0), ”Undervisningen väl förberedd” (35-12-3-0-0). Av de positiva kommentarerna 
noterar jag att klickarfrågorna är populära och att jag har lyckats få studenterna att märke att 
jag vill att det ska gå bra för dem. Förra året var det två studenter som skrev att de hade svårt 
att förstå min danske brytning. I år var det bara en som skrev att hen hade hörd att någon 
annan hade haft svårt att förstå. 

22. Betygssätt Ole Andersson, ”Förmår engagera” (12-3-1-0-0),”Klara och bra svar på frågor” 
(13-2-1-0-0), ”Undervisningen väl förberedd” (12-3-0-0-0). Enbart glada tillrop. ”Bäste 
läraren jag har haft” är ju ett hyfsat bra betyg… 
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23. Betygssätt Emma Wikberg, ”Förmår engagera” (17-6-0-0-0),”Klara och bra svar på frågor” 
(17-5-1-0-0), ”Undervisningen väl förberedd” (21-2-0-0-0). Välförtjänade superbetyg till 
Emma. 91.3% femma på graden av förberedelse måste vara något slags rekord… 

24. Betygssätt Marcus Högås, ”Förmår engagera” (5-2-1-0-0),”Klara och bra svar på frågor” (5-3-
0-0-0), ”Undervisningen väl förberedd” (5-2-0-0-0). Bara två delvisst motsatta kommentarer. 

25. Betygssätt Kajsa Blomdahl, ”Förmår engagera” (8-2-1-1-0),”Klara och bra svar på frågor” (9-
2-2-0-0), ”Undervisningen väl förberedd” (8-1-3-0-0). Tydlig och bra på att svara på frågor 
var några av kommentarerna. En student skrev att det märktes att hon var ny, men det var hon 
ju och det gick ju bra ändå enligt den stora majoriteten. 

26. De resterande frågorna handlade om SI-passen. 21 av de svarande hade gått på dessa och de 
flesta var nöjda. Förra året var det en större andel av de som svarade på kursvärderingen som 
hade gått på SI-passen. Vet inte om det totalt var färre på SI i år? Det jag hörde på vägen var 
enbart positivt. 

3. Sammanfattning och tankar inför nästa år. 

De flesta var nöjda med det mesta. Förra året gav studenterna bra betyg för det mesta, men i år var det 
markant bättre. Som lärare upplevde jag också att studentgruppen var mer engagerad i studierna än 
förra året. Många ville vara med på kursforum och några av kursforumstudenterna drog igång en enkät 
om kursen inför att de skulle träffa mig för att höra övrigas synpunkter. Det gick också lite bättre på 
tentan (trots att Ole som kollade igenom den innan nog tyckte att den var något svårare än förra årets).  

Idéer inför nästa år med anledning av enkäten, tentan och egna observationer: 

a. Mer studentaktivitet med verklig feedback. Studenterna är nöjda med WebAssign och 
de flesta förstår att volymen på kursen ibland gör det svårt med individuell feedback, 
men ytterligare ’verkliga’ inlämningsuppgifter är ett tydligt önskemål. 

b. Jag gillar inte bonuspoäng baserade enbart på fysisk närvaro. Man skulle kunna ha ett 
liknande system med bonus för WebAssign uppgifter utan att koppla detta till 
tutornärvaro (skulle också förenkla administrationen av detta avsevärt). 

c. WebAssign uppgifter ska definitivt, som i år, läggas ut vid en tidpunkt så att inte 
räknestugan går åt med att jobba med dessa.  

d. Diskussionsfrågorna som utgör grunden för huvuddelen av varje tutorpass tjänar till 
att man inte ska nöja sig med att mekaniskt lära sig hur man löser standarduppgifter. 
Jag kan dock tycka att för denna den allra första delkursen då kunde man överväga att 
enbart lägga tutortid på räknestugor i små grupper. Då krävs det att uppgifterna de 
löser är designade för att tvinga dem tänka på koncepterna. Några av dem kan kanske 
rent av vara samma som de befintliga diskussionsfrågorna, men studentens process 
med att få ned ett vettigt svar på frågorna skriftligt tror jag kan tillföra mycket och 
vara mer i linje med hur examinationen sedan går till. 

e. Lokalen i C4 korridoren som används för tutor är för liten! 

Du läste ändå till slutet? Bra jobbat! 

Henning Schmidt 


