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Sammanfattning 
 
Ett sätt att ge studenterna ökad makt över sin utbildning är att de får utveckla kurser. 
Ett exempel är 'Fysik för kemister' som gjorts om av en utvecklingsgrupp bestående av 
fem studenter som tidigare läst kursen samt tre lärare. I ett första steg bestämde vi nya 
kursmål och hur de ska examineras. I ett andra steg tog vi fram konkreta 
examinationsformer specifikt anpassade till de nya målen. Studenterna i arbetsgruppen 
tyckte att "varje gång man pratade så kände man sig hörd", att "alla fick lika stor chans 
att påverka" samt att det "skapat ett större intresse för undervisning". Studenterna på 
kursen tycker att examinationen stämmer bättre överens med kursinnehållet jämfört 
med tidigare år samt att den har en väl anpassad svårighetsgrad. Samtidigt höjdes det 
övergripande betyget på kursvärderingen. Vi ger fyra råd för lärare som själva vill skapa 
produktiva partnerskap: i) Prova - det fungerar. ii) Börja rekrytera tidigt. iii) Var 
mycket väl förberedd. iv) Ge studenterna makten att förändra. 
 
 
Bakgrund 
 
Kursen 'Fysik för kemister' ges andra året på kandidatprogrammet i kemi. I ett tidigare 
projekt så har kursen kursens innehåll och struktur gjorts om i ett partnerskap mellan 
lärare och studenter.(Bengtson et al, 2017) Att arbeta i partnerskap leder också till en 
positiv utveckling för både lärare och studenter.(Cook - Sather, 2011, Carey, 2013). 
Studenterna upplever ökad motivation och självförtroende, tar större ansvar för sitt 
lärande och förbättrar sina resultat (Bovill et al., 2011a). Lärarna drar nytta av att se 
inlärningsprocessen från studentens perspektiv vilket kan leda till vidare utveckling av 
undervisningen bortom projektets ramar (Mihans et al., 2008, Bovill et al., 2011b, 
Cook-Sather, 2014). Det finns flera modeller för partnerskap mellan lärare och 
studenter (Bovill et al., 2016). 
 Det här projektet bygger på ett team som har omformat en kurs 
tillsammans (Delpish et al., 2010, Bovill, 2013). Exempel där studenter utformar 
kursmaterial eller utvecklar kurser är tillgängliga från flera ämnesområden.(Mihans et 
al., 2008, Woolmer et al., 2016). Studenterna fick fritt välja områden att utveckla, 
baserat på sin egen kompetens och erfarenhet, vilket gav hög motivation och utmärkta 
resultat. Studenternas frihet att välja områden ledde samtidigt till vissa delar av kursen 
inte gjordes om. Projektmedlemmarna ansåg att examinationen, som sker genom en 
skriftlig tenta, var ett av de viktigaste områdena att förändra men trots det valde ingen 
i gruppen att arbeta med det området. En anledning är att examination ansågs vara för 
komplicerat. 
 Examinationen har en avgörande betydelse för studenternas lärande. 
Redan på 1970-talet gjordes studier som visade att examinationen styrde vad 
studenterna ägnade sig åt, hur mycket och när de studerade, och på vilket sätt de gick 



tillväga (Snyder, 1971, Miller & Parlett, 1974). Examinationen utgör en dold kursplan 
(Snyder 1971) och om man vill påverka studenternas lärande, ska man ändra 
examinationen (Brown & Knight 2012). Forskning har sedan dess bekräftat och 
nyanserat (Joughin 2010) resultaten, samt exempelvis belyst under vilka betingelser 
examinationen bäst stödjer lärandet (Gibbs & Simpson 2005, Boud 2007), den 
formativa bedömningens funktion (Bennett 2011), hur återkoppling kan ges på 
effektivt sätt (O’Donovan et al. 2016), vikten av en ökad kollegial samverkan kring 
examination (Jessop et al. 2014) samt vilka olika avväganden som behöver göras för att 
åstadkomma kvalitet (Price et al. 2011). 
 Forskningen ger vägledning för utvecklingsarbetet, men resultaten måste 
kontextualiseras och avvägningar göras i enskilda fall. Tillsammans med studenter ville 
vi utveckla former avpassade för Fysik för kemister och därigenom påverka lärandet och 
bättre utnyttja den redan genomförda förnyelse av undervisningen. Viktig inspiration 
för detta projekt har varit förslag på aktiv studentmedverkan i högre utbildning 
(Gärdebo och Wiggberg, 2012, Bovill, 2013, Barrineau et al., 2016). Det vanligaste är 
att studenterna gör sina röster hörda genom kursvärderingar och studentrepresentation 
i beslutande organ men studenter som partner och medskapare av det egna lärandet 
har blivit föremål för ett ökat intresse (Mihans et al., 2008, Healey et al., 2014). På 
Uppsala universitet finns redan ett mycket framgångsrikt och djupgående exempel i 
Cemus.(Hald, 2011) 
	
	
Genomförande 
 
En öppen inbjudan skickades ut till studenterna på utbildningsprogrammet via e-post 
och på ett första möte med studenterna kom två stycken. Efter det mötet organiserade 
studenterna en egen rekryteringskampanj och totalt fem studenter anmälde sig. En av 
studenterna hade redan kandidatexamen och de andra fyra hade läst kursen men gick 
fortfarande kvar på programmet. Tillsammans med tre lärare så bestod 
utvecklingsteamet av åtta ledamöter, se Figur 1. 
 

 
Figur 1. Gruppens medlemmar. Från vänster till höger: Maja Elmgren (lärare), Lina 
Fransén (student), Antonia Kotronia (lärare), Nathalie Proos Vedin (student), Susanna 
Olsson (student), och Marcus Lundberg (lärare). Frånvarande: Victor Hellgren 
(student)och Magnus Mortensen (student) 



 
Gruppen sammanträdde totalt åtta gånger under vårterminen 2019, varje gång i en 
timme under lunch. Förutom de vanliga mötena bildades tre arbetsgrupper som 
träffades separat för att utveckla specifika områden. De gemensamma mötena 
användes för att rapportera framsteg från arbetsgrupperna, diskutera resultat och 
besluta om föreslagna förändringar. Den totala arbetstiden för deltagarna var ungefär 
25 timmar. Studenternas betalades timlön finansierat av ett TUFF-bidrag 
 

	
Resultat - Förändringar i kursen 
 
I projektet har gruppen tagit fram förslag på följande förändringar: 
 
1. Helt nya kursmål. 
2. Nya moment på laborationerna. 
3. Omarbetade instruktioner för ett studentlett kursprojekt. 
4. Nya former för skriftlig och muntlig tentamen  
 
En av de vägledande tankarna för projektet var att skapa konstruktiv länkning mellan kursmål, 
lärandeaktiviteter och examination. Det första steget var därför att se över kursmålen. Alla 
gruppmedlemmar fick komma med förslag på möjliga mål för kursen via en digital 
anslagstavla, för att sedan diskuteras gemensamt under flera fysiska möten, se Figur 2. 
 

 
Figur 2. Anslagstavla från gruppens diskussioner om kursmål. 
 
Efter långa diskussioner enades gruppen om åtta nya kursmål. De nya kursmålen 
fokuserade på förmågan att använda fysiken för att förstå kemi. Ett sådant exempel är 
att "diskutera samband mellan makroskopiskt observerbara och molekylära egenskaper 
i kemiska system". Nya kursmål som handlade om vetenskapliga färdigheter lades 
också till, t ex att kunna "planera, genomföra och utvärdera ett experimentellt projekt 
som prövar grundläggande teorier inom klassisk fysik". 
 Efter att nya kursmål tagits fram fokuserade projektet på konkreta 
undervisnings och examinationsformer. Arbetet delades in i tre grupper som arbetade 
djupare med laborationer, projekt och tentamen. Medlemmarna i gruppen för 
laborationer tog fram helt nya laborationsmoment med en tydligare koppling till kemi. 



De spelade också in en instruktionsvideo för att förklara ett särskilt svårt moment och 
införde nya frågor som testar studenternas konceptuella förståelse. I kursen ingick 
sedan tidigare ett projekt där studenterna i kursen på egen hand ska välja ut och testa 
ett fysikaliskt samband för att sedan på ett pedagogiskt sätt presentera resultatet. Den 
arbetsgrupp som omarbetade  projektet skrev nya riktlinjer för genomförandet samt en 
ny mall för betygsättning som gör bedömningen tydligare för studenterna. I den sista 
gruppen som arbetade med tentamen togs förslag fram om en muntlig tentamen som 
komplement till den skriftliga. Nya typer av tentafrågor togs också fram där mer vikt 
har lagts vid konceptuell förståelse samt att kunna resonera kring modellers 
tillämpbarhet och begränsningar. 
 De flesta av arbetsgruppernas förslag accepterades men det blev en längre 
diskussion kring tentamensformer. För lärarna innebär två olika former av tentamina 
en ökad arbetsbelastning och ett förslag var att ersätta den skriftliga tentamen med 
muntlig tentamen. De flesta av studenterna i gruppen ansåg att skriftlig tentamen 
skulle vara kvar för att det är en tydlig och rättssäker examinationsform. Samtidigt 
framhöll de vikten av olika möjligheter att visa sina kunskaper. Kompromissen blev att 
behålla den skriftliga tentamen, med införandet av en frivillig muntlig tentamen där 
studenterna kunde visa en högre nivå av måluppfyllelse och därmed chans till högre 
betyg.  
 
 
Resultat - Åsikter från medverkande studenter 
 
Åsikterna från de studenter och lärare som medverkade i projektet samlades in i flera 
omgångar. Först två tillfällen för studentreflektioner under projektets gång, och sedan 
en anonym enkät till både studenter och lärare i slutet av projektet. Alla fem studenter 
fyllde i slutenkäten. I den första reflektionen frågade vi bland annat om studenternas 
motivation för att delta. En av motivationerna var att ”få vara med och bidra till att 
förbättra Fysik för kemister”. Andra åsikter handlade om ett mer övergripande plan, t 
ex att ”få lite mer insikt i arbetet bakom kulisserna på kurser”, att ”lära mig om 
kursutveckling” eller att få ”se en kurs från en annan synvinkel". 
 I slutenkäten fokuserade vi på deltagarnas uppfattning av projektet. En 
student skrev att ”alla kändes engagerade och alla tyckte inte samma sak”, men 
studenterna hade också uppfattat att ”alla lyssnade på varandras tankar och åsikter”. 
Förutom de nya moment de jobbat med i kursen uttryckte de också att ”projektet 
förändrade min syn på undervisning och examination”. En annan viktig insikt var att de 
”fått upp ögonen för hur svårt det är att få en felfri kurs”. 
  
 
Resultat - Genomförande av kursen 
 
Resultatet av projektet syntes första gången under höstterminen 2019. De flesta av de 
föreslagna förändringarna genomfördes då, förutom införandet av nya kursmålen och 
den muntliga delen av examination eftersom de kräver en ny kursplan. Inför 2020 
lämnade vi in en ansökan till programrådet om en förändring av kursplanen, men den 
antogs inte, bland annat för att antalet kursmål ansågs för många. Från 2020 har 



kursutvecklingen istället fokuserat på omställningen till distansundervisningen och 
förändringarna av kursplanen är därför vilande.   
 För att försöka utvärdera projektets effekter på kursen har vi tittat på 
kursutvärderingen och examinationsresultaten. I det första fallet har kursens 
övergripande betyg ökat efter projektet, där de tre högsta betygen getts under de 
senaste tre åren, se Figur 3. Vad gäller examinationsresultat ligger andelen godkända 
vid första tentatillfället över 80% de tre senaste åren, vilket är något högre än tidigare 
treårsperioder, men skillnaderna mellan olika år gör det svårt att dra några avgörande 
slutsatser om ökat lärande. 
 

 
Figur 3. Resultat från kursutvärderingen av Fysik för kemister. Betyget gäller 
påståendet "Jag tycker att det är en bra kurs". 
 
 
Rekommendationer till andra lärare 
 
För att ge råd hur ett liknande projekt kan genomföras i andra kurser vill vi framhålla 
fyra lärdomar: 
 
1. Prova - det fungerar. Båda partnerskapsprojekt vi genomfört har lett till nöjdare 
studenter, som förhoppningsvis lär sig mer. Det material som studenterna producerar i 
projektet har haft hög kvalitet och kan användas direkt i undervisningen. 
2. Börja rekrytera tidigt. Vi har haft svårt att få med studenterna från första början i 
projektet troligen för att det inte är tydligt vad som förväntas. En viktig lärdom är att 
börja rekrytera tidigt, förklara idén för några studenter, och sedan lyssna på deras råd 
för att marknadsföra projektet till andra studenter. 
3. Var mycket väl förberedd. Examination inkluderar en mängd olika nivåer och det 
gäller att vara mycket väl förberedd, bland annat kring de formella regler som gäller för 
olika former av examination. Det är också viktigt att redan från början förankra arbetet 
på de nivåer som tar de formella besluten kring förändringar av examination. 
4. Ge studenterna makten. Studenternas engagemang ökar när de förstår att de har 
verklig chans att förändra. Ta minst ett tidigt beslut i projektet så att studenterna 
förstår att de har verklig makt, och inte bara är med för att ge förslag. Se till att ge 
ordentligt med tid för diskussion för att lära av varandra och förbättra besluten. 
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