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Sammanfattning 
 
Projektet handlar om en pågående utveckling av 
examinationen i kursen ”Fysik för kemister” (VT19-
framåt). Utvecklingsarbetet sker i partnerskap mellan 
lärare och studenter och har som mål att ta fram 
lämpliga examinationsmetoder som ska spegla 
kursmålen och kursens innehåll. Tidiga resultat pekar 
på att studenterna i kursen skulle uppskatta en 
bredare urval av examinerande former, som också 
testar varierande kunskapstyper.     

Projektet har fått bidrag från TUFF. 

Våra första resultat 
 
•  Omformulering av kursmålen 
•  Arbete med att öka utrymmet för examinerande 

uppgifter av muntlig karaktär 
•  Arbete med att omfördela fokus till fördel för 

praktiska och interaktiva moment 
•  Utveckling av uppgifter som ska främja den 

konceptuella förståelsen 
•  Arbete med konstruktiv länkning 

Inledning 
 
Projektet är en uppföljning till tidigare 
utvecklingsarbete, där kursen ”Fysik för kemister” 
gjordes om i partnerskap med studenterna. 
Examinationen ansågs då vara en av de viktigaste 
områdena att förbättra, men behandlades inte på 
grund av att den upplevdes som svår att arbeta med. 
Det nuvarande projektet ägnar sig istället helt åt att 
förnya examinationen så att den får en stark 
anknytning till de kunskaper och färdigheter som 
kursen är menad att erbjuda. Ett studentcentrerat 
perspektiv och inflytande över examinationens 
utformning utgör kärnan även i detta projekt.  
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Projektets planering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter VT 2019 HT 2019 VT 
2020 

HT 
2020 

VT 2021 

Utveckling av examination 
med studenter 

  		 		 		 		

Kursomgång 2019   		 		 		 		

Fortsatt kursutveckling, 
delvis implementering och 
utvärdering 

  		 		 		 		

Kursomgång 2020   		 		 		 		

Implementering och 
utvärdering  

  		 		 		 		

“Kunna muntligt förmedla samband 
på ett tydligt och vetenskapligt sätt” 

Införande av en extra 
föreläsning i databehandling 
och presentationsteknik 

Muntlig presentation av ett 
eget projekt samt muntlig 
tentamen 

Fortsatt arbete under VT 2019 
 
•  Utformning av nya läraktiviteter som ska införas 
(en extra föreläsning samt utveckling av en projektlabb) 
•  Framtagning av konkreta tentauppgifter 
 (t.ex. för att testa konceptuell förståelse samt uppgifter 
som är lämpliga att ha vid muntlig examination)   

Exempel från projektet:  


