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Bakgrund 
 
Ett projekt med mekanikundervisning i smågrupper har genomförts vid Luleå 
tekniska universitet under läsåren 1999-2001, dvs. under två läsår. 
 
Mekanik är en obligatorisk kurs på 5p för alla civilingenjörsprogram, och den läses 
under halva vårterminen (läsperiod 3 eller 4) första året. Tentamen är skriftlig med 
räkneuppgifter som skall lösas för att visa att man förstått hur man skall använda 
mekanikens lagar. Parallellt med mekanikkursen läser studenterna två andra kurser 
varav en i matematik. 
 
Normalt bedrivs undervisningen i lektionsform. En lektion går traditionellt till så, att 
läraren går igenom ett teoriavsnitt och räknar igenom ett exempel för att 
åskådliggöra teorins tillämpning, varefter studenterna räknar själva under lärarens 
överinseende och kan ställa frågor. Detta fungerade bra, tyckte både lärare och 
studenter, med en klasstorlek på omkring 25 studenter och då antalet lektioner per 
kurspoäng var fler än nu. Läraren kunde föra en dialog med studenterna och få 
respons från dessa och sålunda vara medveten om vad studenterna hade förstått och 
vad de hade svårigheter med. Läraren kunde då koncentrera sina genomgångar till 
dessa svårare avsnitt. 
 
Minskade anslag till grundutbildningen har lett till att antalet lektioner per 
kurspoäng har minskat och antalet studenter per klass har ökat. Kursinnehållet är 
dock oförändrat, kvaliteten på utbildningen skall bibehållas. Detta har fått till följd  
att lektionerna alltmer börjat likna föreläsningar med envägskommunikation från 
lärarens sida, och studenterna har fått allt svårare att hänga med. Kursutvärderings- 
enkäter har visat att en stor andel av studenterna ägnar högst ett par timmar 
hemarbetstid per vecka åt mekaniken. Studenterna har sparat sitt arbete med kursen 
till sista veckan före tentamen, vilket resulterar i ytinlärning. Det har också visat sig 
att studenterna fått allt svårare att klara tentan i mekanik. För djupinlärning krävs 
emellertid att man lägger ned arbete och möda för att få grepp om och förstå de 
fysikaliska sambanden och kunna tillämpa dem på ett korrekt sätt.  
För att förbättra kvaliteten i mekanikundervisningen utarbetade vi därför ett projekt 
med undervisning i smågrupper med syfte att få studenterna att ta ett större ansvar 
för sin egen inlärning och öka sina kunskaper och sin förståelse. Projektet stöds 
ekonomiskt av Rådet för högskoleutbildning. 
 
Uppläggning 
Riktlinjer för uppläggningen av undervisningen i smågrupper var att: 
* Studenternas arbete skall resultera i djupinlärning 



* Studenterna skall aktiveras och förmås att arbeta med kursen redan från start 
* Lärarens insats koncentreras till där den visar sig behövas 
* Studenterna skall ha lika mycket lärartid som vid traditionell lektionsundervisning 
* Undervisningsmetoden får inte innebära mer examination 
* Inga fler obligatoriska moment än vid traditionell lektionsundervisning 
Utifrån dessa riktlinjer gjordes en veckovis uppläggningen av undervisningen 
gällande för en klass enligt nedanstående schema. Detta schema upprepades under 
läsperiodens sju veckor. Kursen avslutades med en skriftlig tentamen bestående 
huvudsakligen av räkneuppgifter, men också av frågor på lektionsexperiment som 
studenterna utfört. 
Första året deltog två klasser av tio paralleller i projektet. Under andra året var från 
början fyra klasser med, men i en av dessa avbröts projektet efter halva tiden.  
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Dag 1: En introduktionslektion där teorin som skall inhämtas under veckan 
presenteras översiktligt. Avsikten med denna är att ge struktur åt stoffet och göra 
studenterna bekanta med detta. För att ytterligare underlätta studenternas 
självstudiearbete får de utdelat läsanvisningar i förväg. 
 
Dag1-3: Studenterna arbetar gruppvis med uppgifter enligt arbetsanvisningar, vilka 
liksom läsanvisningarna framställts för detta projekt. 
Uppgifterna är räkneuppgifter, förståelsefrågor samt experimentella undersökningar. 
Läraren fungerar då som handledare. Studenterna har mer schemalagd tid än vid 
vanlig lektionsundervisning, men för att lärartiden skall vara oförändrad, så finns 
läraren tillgänglig bara halva övningstiden, vanligtvis den senare halvan. Man kan 
uttrycka det som att studenterna har fått schemalagd tid för egna studier. 
 



Gruppindelning gjordes enligt Kolbs metod. Enligt denna  identifieras olika 
problemlösarstilar hos studenterna, och grupper med olika problemlösarstilar 
representerade bildas. Grupperna uppmanades att skriva gruppkontrakt i vilka 
gruppnormerna, dvs spelreglerna för gruppmedlemmarnas sätt att vara mot 
varandra, klargörs. Detta för att stärka gruppens sammanhållning så att alla känner 
ansvar för varandra, och för att säkerställa att de som har svårt att hänga med får 
stöttning av övriga gruppmedlemmar och inte drar sig ur. 
 
Dag 4: Studenterna genomför själva ett test på veckans stoff. Grupperna ansvarar för 
genomförandet av testen en vecka var. Ett blad med testuppgifter delas ut till 
studenterna, och de arbetar en timme med dessa. 
Studenterna lämnar in sina lösningar anonymt, dessa blandas om och delas ut igen 
för rättning (detta för att studenterna inte skall få tillbaka sitt eget test för rättning) 
tillsammans med rättningsanvisningar. Med ledning av dessa rättar varje student 
någon annans test. Sedan samlas de rättade testen in och lämnas till läraren, som 
tittar igenom dessa och gör korrigeringar där så erfordras. 
Under detta testpass gör grupperna också en sammanställning av vad de tycker har 
varit svårt att förstå av veckans stoff. Denna sammanställning samt utfallet av testet 
ligger sedan till grund för vad läraren tar upp och går igenom på lektionen dag 5. 
 
För att studenterna skall kunna få tillbaka sina egna test, är de utdelade testbladen 
numrerade, och den enskilde studenten sätter den siffra han/hon har på sitt testblad 
på sitt svarsblad. 
 
Dag 5: Genomgång av sådant som studenterna vid sin probleminventering funnit 
svårt, och som testet visat att de ej behärskar.  
Studenterna har genom probleminventering och test blivit medvetna om vad de kan 
och framför allt vad de behöver arbeta mer med och är då mer motiverade och 
uppmärksamma vid denna genomgång. 
Läraren har fått klart för sig vad som gått hem och inte hos studenterna och kan 
koncentrera sin undervisning på de mest relevanta avsnitten. 
 
Utfall 
Utvärderingen av av projektet med mekanikundervisning i smågrupper är inte 
färdig i skrivande stund. Den blir en sammanvägning av resultat på tentamen, den 
utvärdering som genomförs av Rune Olsson vid Linköpings universitet samt våra 
egna enkätundersökningar och samtal med studenterna. 
 
Tentamen var första året av projektet densamma för försöksklasserna och klasser 
med vanlig lektionsundervisning. Här lyckades de två försöksklasserna bäst, i en av 
klasserna var andelen godkända exceptionellt hög. I dessa klasser var närvaron vid 
undervisningen betydligt högre än i klasser med traditionell lektionsundervisning. 
Nu är emellertid de olika klasserna, representerande olika utbildningsprogram, inte 
helt likvärdiga, varför man inte kan dra alltför långt gående slutsatser utifrån detta. 



Andra projektåret innehöll försöksklassernas tentamen en uppgift hämtad från ett av 
de lektionsexperiment som studenterna genomfört. I övrigt var tentamen densamma 
som den de övriga klasserna fick. Resultatmässigt låg även nu en av de tre 
försöksklasserna i topp, medan de övriga två lyckades mindre bra. Studenter från 
dessa klasser förklarade detta med att de inte hunnit eller orkat med att följa 
mekanikkursen. Andra kurser (innehållande flera obligatoriska moment) hade varit 
för arbetskrävande. Närvaron vid lektionerna var detta andra år påtagligt lägre än 
året innan. Låg närvaro gällde inte bara mekaniken i försöksklasserna utan var 
genomgående för alla fysikkurser under denna läsperiod (mars-maj). 
 
En vetenskaplig utvärdering av projektet genomförs av Rune Olsson vid Linköpings 
universitet. Studenternas sätt att tänka vid lösning av fysikproblem samt deras 
attityder till sin egen inlärning och förändringar av dessa till följd av undervisnings-
metoden är vad som undersöks.  
Ett antal slumpvis utvalda studenter intervjuades före och efter kursen beträffande 
deras sätt att tänka vid problemlösning, varvid Don Woods (McMasters University, 
Hamilton Kanada) schema för problemlösarstrategi tillämpades. 
Studenternas attityd till sin inlärning undersöktes medelst ett studievanetest (enligt 
Ramsden och Entwistle) före och efter kursen. Sammanställning av dessa tester och 
intervjuer pågår.  
 
Förutom denna utvärdering har vi gjort egna enkätundersökningar för att utreda vad 
studenterna tycker om detta undervisningssätt.  
Det man först kan notera är att uppfattningarna går starkt isär. Många studenter är 
för detta sätt att bedriva studierna på, men ganska många är väldigt mycket emot. I 
en av de fyra klasser som deltog i projektet vt-01 fick detta avbrytas, då hälften av 
studenterna inte ville vara med. I andra klasser slutade de studenter som inte gillade 
arbetssättet att komma på gruppövningstimmarna. 
Det som dessa studenter anförde mot denna gruppundervisningsform var följande: 
* För litet lärargenomgångar 
* Om man inte kan arbeta ihop med övriga gruppmedlemmar får man litet ut av 
undervisningen 
* Svårt att läsa teorin själv 
* Mindre frihet, man har tvingats till detta 
* Tar tid från andra ämnen 
Det är framför allt de två första punkterna som anfördes mot undervisningmetoden. 
Dessa studenter sade sig arbeta mindre och att de lärde sig mindre än vid traditionell 
lektionsundervisning.  
 
De studenter som tyckte att detta undervisningsätt är bra motiverade detta med att: 
* Det ger mycket att arbeta i grupp 
* Man hinner mer 
* Man ”tvingas” att läsa kurslitteraturen (ökar förståelsen) 
* Man följer kursplanen bättre 
* Det ges fler möjligheter att fråga läraren (men även andra studenter)  



* Man ser vad man kan/behöver läsa på 
* Man får tillfälle att tänka efter 
* Tiden blir effektivt använd 
Dessa studenter sade sig arbeta mer och att de lärde sig mer eller mycket mer än vid 
traditionell lektionsundervisning 
 
Berörda lärares erfarenheter kan sammanfattas enligt nedan: 
Positivt: 
* Roligare, mer stimulerande,  bättre kontakt med studenterna 
* Studenterna kommer igång bättre och arbetar mer kontinuerligt 
* Studenterna kommer underfund om styrkor och svagheter i kunnandet 
* Läraren upptäcker studenternas styrkor och svagheter 
* Uppföljningslektionen efter test. Studenterna vet vid det laget något om det läraren 
går igenom och har då lättare att följa med 
* Undervisningsformen ställer krav på engagemang och improvisation hos läraren 
* Lektionsexperimenten. Studenterna får träna experimentell färdighet och praktiskt 
tillämpa teorin 
Negativt: 
* I grupper som inte fungerar (alltför olika kunskapsnivå, olika ambition, trivs ej med 
gruppmedlemmarna) får studenterna inte så mycket ut av undervisningen 
* Det kan vara frustrerande att upptäcka studenternas svagheter, t.ex. att de inte kan 
saker från gymnasiet som man tar för givet 
* Om en student inte hänger med avslöjas hans/hennes svaghet obarmhärtigt inför 
gruppen. Detta leder ofta till att dessa studenter slutar gå på grupparbetstimmarna  
* Det kan vara frustrerande för studenterna att upptäcka sina svagheter 
* Om många i klassen inte gillar metoden skapar det dålig stämning och oro i klassen 
* Det blir mer administrativt arbete 
* Schemaläggningen blir svårare 
 
Slutsatser och fortsättning 
 
I avvaktan på resutatet från Rune Olssons utvärdering kan vi bara dra slutsatser 
utifrån studenternas och våra egna erfarenheter samt våra enkäter. 
 
Vi fann att flertalet tyckte att detta undervisningssätt var bra och att konceptet i stort 
borde behållas. Många var dock mycket kritiska och slutade komma eller sökte sig 
till klasser med traditionell lektionsundervisning. 
Att så många var så starkt emot gör att man inte vill genomdriva detta 
undervisningssätt utan att ha förankring hos berörda studenter först. 
Eftersträvansvärt vore därför om man kunde erbjuda studenterna som skall läsa 
kursen ifråga olika undervisningsmetoder, dels den traditionella lektionsunder-
visningen, dels undervisning i smågrupper, som studenterna får välja mellan.     
 
En erfarenhet från andra året med projektet var att många av de grupper som satts 
ihop vid kursens början inte bibehölls, utan studenterna bildade spontant egna 



grupper. Därför skulle det vara intressant att pröva en annan strategi beträffande 
gruppsammansättningen. Då det inte handlar om att genomföra ett större projekt 
utan att lösa ett antal mindre uppgifter av likartad karaktär, är behovet av att ha 
olika problemlösningsstrategier representerade kanske av mindre betydelse. 
Viktigare för att grupperna fungerar kan vara att medlemmarna trivs med varandra 
och arbetar bra ihop. I och med att tentamen är individuell, så upplever inte alltid 
gruppens medlemmar att det är viktigt att alla i gruppen hänger med, trots att man 
kanske förbundit sig till det i gruppkontraktet.  
 
Vi skulle alltså vilja arbeta vidare utifrån detta projekt med klasser som i förväg ställt 
sig positiva till undervisningsformen, och där låta studenterna själva bilda 
arbetsgrupper. Positivt mottagna inslag från detta undervisningssätt tas in i den 
traditionella undervisningan utan att göra grupparbete av det. 
På sikt bör studenterna individuellt kunna välja undervisningsform. 
 


