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Antal respondenter: 113
Antal svar: 40

Svarsfrekvens: 35,40 %

5. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 2 (5,3%)
3 6 (15,8%)
4 11 (28,9%)
5 Helt 17 (44,7%)
Vet ej 2 (5,3%)
Summa 38 (100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats

Jag är nöjd med min egen insats Antal svar
1 Inte alls 1 (2,6%)
2 11 (28,9%)
3 13 (34,2%)
4 7 (18,4%)
5 Helt 4 (10,5%)
Vet ej 2 (5,3%)
Summa 38 (100,0%)



Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande

Jag har tagit ansvar för mitt eget 
lärande Antal svar
1 Inte alls 1 (2,8%)
2 5 (13,9%)
3 11 (30,6%)
4 7 (19,4%)
5 Helt 12 (33,3%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
36 

(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 (2,6%)

5-15
10 

(26,3%)

16-25
13 

(34,2%)

26-35
8 

(21,1%)
36-45 3 (7,9%)
46-55 3 (7,9%)
>55 0 (0,0%)

Summa
38 

(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 (2,6%)
2 0 (0,0%)
3 3 (7,9%)

4
12 

(31,6%)

5 Helt
20 

(52,6%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (5,3%)

Summa
38 

(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 0 (0,0%)
2 1 (2,6%)

3
4 

(10,5%)

4
12 

(31,6%)

5 Helt
20 

(52,6%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,6%)

Summa
38 

(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 1 (2,6%)
2 0 (0,0%)

3
6 

(15,8%)

4
15 

(39,5%)

5 Helt
12 

(31,6%)
Vet ej/
Ej relevant

4 
(10,5%)

Summa
38 

(100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar

Kursen motsvarade mina förväntningar Antal svar
1 Inte alls 2 (5,3%)
2 2 (5,3%)
3 4 (10,5%)
4 9 (23,7%)
5 Helt 18 (47,4%)
Vet ej/
Ej relevant 3 (7,9%)
Summa 38 (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 2 (5,4%)
2 1 (2,7%)
3 0 (0,0%)

4
5 

(13,5%)

5 Helt
28 

(75,7%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,7%)

Summa
37 

(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 (2,7%)
2 1 (2,7%)
3 2 (5,4%)

4
7 

(18,9%)

5 Helt
24 

(64,9%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (5,4%)

Summa
37 

(100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad 

Jag upplever att kursen var väl 
strukturerad  Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 3 (8,1%)
3 1 (2,7%)
4 5 (13,5%)
5 Helt 28 (75,7%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
37 

(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 1 (2,7%)
2 2 (5,4%)

3
4 

(10,8%)

4
7 

(18,9%)

5 Helt
22 

(59,5%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,7%)

Summa
37 

(100,0%)



Jag kunde förstå det som undervisades

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 2 (5,6%)
3 5 (13,9%)
4 12 (33,3%)
5 Helt 17 (47,2%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 36 (100,0%)

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer

Jag har fått konstruktiv kritik på mina 
prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls 4 (11,1%)
2 2 (5,6%)
3 6 (16,7%)
4 4 (11,1%)

5 Helt
16 

(44,4%)
Vet ej/
Ej relevant 4 (11,1%)

Summa
36 

(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 1 (2,7%)
2 2 (5,4%)

3
5 

(13,5%)

4
12 

(32,4%)

5 Helt
14 

(37,8%)
Vet ej/
Ej relevant 3 (8,1%)

Summa
37 

(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
4 

(10,8%)
2 0 (0,0%)

3
5 

(13,5%)

4
13 

(35,1%)

5 Helt
14 

(37,8%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (2,7%)

Summa
37 

(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 3 (8,1%)
4 9 (24,3%)
5 Helt 25 (67,6%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
37 

(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 (8,1%)

3
4 

(10,8%)

4
13 

(35,1%)

5 Helt
17 

(45,9%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
37 

(100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det

Jag kunde få stöd när jag behövde det Antal svar
1 Inte alls 2 (5,4%)
2 1 (2,7%)
3 8 (21,6%)
4 3 (8,1%)
5 Helt 19 (51,4%)
Vet ej/
Ej relevant 4 (10,8%)
Summa 37 (100,0%)

Kommentar om administration och studiemiljö
(Enda som var lite bökigt var att självrätta uppgifter med jämna nummer från boken.)
Bra.
��



12. Vad anser du om kursens föreläsningar?
Vad anser du om kursens föreläsningar? Antal svar
Mycket bra 27 (75,0%)
Bra 7 (19,4%)
Godtagbara 2 (5,6%)
Dåliga 0 (0,0%)
Mycket dåliga 0 (0,0%)
Ingen åsikt 0 (0,0%)
Summa 36 (100,0%)

13. Vad anser du om kursens tutorpass?
Vad anser du om kursens tutorpass? Antal svar
Mycket bra 15 (41,7%)
Bra 10 (27,8%)
Godtagbara 5 (13,9%)
Dåliga 0 (0,0%)
Mycket dåliga 0 (0,0%)
Ingen åsikt 6 (16,7%)
Summa 36 (100,0%)

14. Vad anser du om kursens räknestuga?
Vad anser du om kursens räknestuga? Antal svar
Mycket bra 8 (22,9%)
Bra 9 (25,7%)
Godtagbar 6 (17,1%)
Dålig 1 (2,9%)
Mycket dålig 0 (0,0%)
Ingen åsikt 11 (31,4%)
Summa 35 (100,0%)

15. Vad anser du om kursens läsförberedelseuppgifter?
Vad anser du om kursens 
läsförberedelseuppgifter?

Antal 
svar

Mycket bra
21 

(58,3%)

Bra
11 

(30,6%)
Godtagbara 1 (2,8%)
Dåliga 0 (0,0%)
Mycket dåliga 1 (2,8%)
Ingen åsikt 2 (5,6%)

Summa
36 

(100,0%)



16. Vad anser du om kursens klickarfrågor?
Vad anser du om kursens klickarfrågor? Antal svar
Mycket bra 23 (65,7%)
Bra 8 (22,9%)
Godtagbara 3 (8,6%)
Dåliga 1 (2,9%)
Mycket dåliga 0 (0,0%)
Ingen åsikt 0 (0,0%)
Summa 35 (100,0%)

17. Vad anser du om kursens inlämningsuppgift?
Vad anser du om kursens 
inlämningsuppgift? Antal svar
Mycket bra 17 (47,2%)
Bra 9 (25,0%)
Godtagbar 5 (13,9%)
Dålig 2 (5,6%)
Mycket dålig 1 (2,8%)
Ingen åsikt 2 (5,6%)

Summa
36 

(100,0%)



Kursreflektion, Mekanik I (inom FK3014) HT18 

Delkursen Mekanik I, 6 hp, inom Klassisk fysik (FK3014), gavs hösten 2018 för femte gången 
sedan lanseringen med nuvarande kursplan. Schemat och kursinnehållet har varit detsamma i år som 
tidigare, medan upplägget skiftats åt flipped-classroom-hållet; frånsett vissa anpassningar (efter 
lokal, gruppstorlek och gruppsammansättning) efterliknar strukturen den som sedan några år 
tillbaka används på kursen Kvantmekanik (FK5020). Liksom i andra flipped-classroom-varianter 
grundas upplägget i att lämpliga delar av kursmaterialet (typiskt av memorera-definiera-karaktär) 
läses in av studenterna som förberedelse inför föreläsningarna, i syfte att frigöra föreläsningstid till 
studentaktiverande inslag och fördjupad diskussion kring de delar av materialet som för många 
studenter utgör förståelsemässiga trösklar. Vidare har centrala delar av metodiken tillägnats särskild 
tid i årets kursomgång, såtillvida att konstruktion av rumtidsdiagram och kraftdiagram, 
problemlösningsteknik och identifiering av tillämpliga bevarandelagar har fått egna föreläsningar. 
Tutorpassens upplägg har av praktiska skäl hittills lämnats oförändrade jämfört med tidigare år — 
något som dock kommer att justeras inför HT19. Bonuspoäng har under kursens gång tilldelats 
baserat på klickarfrågor i samband med föreläsningarna samt en inlämningsuppgift. Avslutande 
skriftlig salstentamen. Undervisande på kursen: en föreläsare (EW) och fyra assistenter (räknestuga 
och tutorpass). Antalet tutorgrupper var från början 8, men skars ner till 6 i mitten av kursen och 
hade med fördel kunnat minskas till 4 med nuvarande upplägg och närvarostatistik.    

Överlag har kursen flutit på enligt planeringen, och att döma av kursforum och kursvärderingarna 
har upplägget överlag uppskattats av studenterna. Inkomna önskemål/förbättringsförslag rör 
framförallt tillgången till assistentbemannad räknestuga (mer tid önskas), de tidiga morgnarna och 
WebAssign (åtkomst, tillgång till facit). Nedan följer ett antal kommentarer med anledning av 
kursutvärderingen. 

- Avseende den schemalagda undervisningen, erbjuder de senaste årens schema fler möjligheter till 
lärarstöd än någonsin (med reservation för hur schemat kan ha sett ut för över 15 år sedan); bland 
oss som undervisar uttrycks oftare oro över bristen på självstudietid. Detta gäller inte minst sedan 
SI tillkom som stöd utanför den ordinarie undervisningen. Det innebär förstås inte per definition 
att ökad tillgång till bemannad räknestuga vore negativt, men en åtgärd som i dagsläget ligger 
närmare till hands (och dessutom varit planerad redan innan nya upplägget startade) är att först 
och främst se över hur tutorpassen kan utnyttjas på bästa sätt. Med kursens tidigare upplägg (mer 
traditionella föreläsningar) fyllde tutorpassen funktionen att erbjuda tillfälle för studenterna att 
diskutera konceptuella, förståelsemässiga frågeställningar som inte rymts inom föreläsningarna. 
Detta behov är mindre med nuvarande upplägg, då en del föreläsningstid ändå ägnas åt 
studentaktiverande diskussion. Från HT19 kommer tutorpassen kunna nyttjas mer till ”räknande” 
— exakt i vilken form, och vilken roll dessa pass ska ha i relation till räknestugan, återstår att 
bereda. 

- Vad gäller de tidiga morgnarna så pågår diskussioner gällande möjligheten att ändra 
schemaläggningen så att föreläsningarna i stället börjar kl 10:15. I skrivande stund finns inget 
beslutat. Oavsett hur det blir med tiderna, är förslaget att bortse från de X sämsta 
klickarresultaten värt att överväga till nästa år — mer med hänsyn till risken för sjukdom än 
förseningar dock. 

- Under kursen kommer studenterna i kontakt med två IT-system: Mondo och WebAssign, som 
också återkommer i de senare delkurserna. I årets omgång av Mekanik I har WebAssign 
uteslutande använts för att ge studenterna tillgång till E-boken och facit till rekommenderade 
uppgifter med jämna nummer (till de udda finns facit i boken). Användningen av WebAssign 



tycks ha orsakat en del bekymmer, trots supportmöjligheter under kursen, och även om jag 
förstår förlagets tanke att låta läraren avgöra om studenterna ska ha tillgång till hela facit eller 
inte, så har det inneburit ett onödigt praktiskt hinder i just denna kurs. Jag ska fundera över den 
smidigaste lösningen på detta.  

- Att relativitetsteorin är placerad vid kursstart är i grunden en åtgärd utformad med hänsyn till att 
det tar ett par veckor innan klassen hunnit behandla vektorer i mattekursen. En naturlig ordning 
hade annars varit att starta direkt med kinematik och sedan löpa igenom hela den klassiska 
mekaniken under Mekanik I och II, för att sedan avsluta med relativitetsteorin i Mekanik II. En 
lösning vore förstås att låta studenterna läsa matte på helfart under höstterminens första veckor, 
och starta Mekanik I först när vektoravsnittet är täckt. Nackdelen med en sådan variant är att det 
gör schemaläggningsarbetet krångligt. En annan lösning vore att införa en ordentlig introduktion 
till vektoranalys i Mekanik I samtidigt som man justerar fördelningen mellan Mek I och II på 
lämpligt vis. Detta tar dock viss tid från det rena fysikinnehållet. Samtal mellan Fysikum och 
Matematikum har nyligen inletts och denna fråga kommer med stor sannolik att diskuteras 
framöver.   

/Emma Wikberg, föreläsare och ansvarig för delkursen Mekanik I


