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Svar	på	standardfrågor	kring	PUG-projektet	
	
• Kunde	ni	fullfölja	projektet	enligt	den	ursprungliga	planen?	
I	 grova	 drag	 fullföljdes	 projektet	 enligt	 planen.	 Föreläsningsmomentet	minimerades	
dock	jämfört	med	ursprungsplanen	av	tidsskäl.	
	

• Om	inte	–	vad	ändrade	ni	och	varför?	
Enbart	 mindre	 detaljer	 ändrades	 jämfört	 med	 ursprungsplanen;	 ”Egen	 förberedelse	
med	inspelade	föreläsningar	från	t.ex.	flipped	classroom”	utgjordes	av	läsanvisningar,	
konceptinventerande	test	och	en	fallbeskrivning,	men	inte	av	inspelade	föreläsningar;	
att	gruppers	korrekta	svar	kunde	ge	bonuspoäng	inför	tentan	implementerades	inte.	
	

• Ledde	projektet	till	önskat	resultat?	
Vi	hade	enligt	ansökan	följande	mål:		
1. Studenterna	 studerar	 kurslitteraturen	 före	 undervisningstillfället	 och	 kommer	

förberedda.	 De	 börjar	 också	 studera	 redan	 vid	 kursstart.	 Detta	 uppmuntras	 av	
möjligheterna	till	bonuspoäng.		
	
Vi	 avstod	 från	 att	 använda	 oss	 av	 bonuspoäng	 till	 tentamen	 vilket	 gör	 att	
tentamensresultaten	från	2016	direkt	kan	jämföras	med	resultaten	från	2014	och	
2015.	 Istället	 fungerade	 de	 självrättande	 testen	 som	 ett	 incitament	 till	 att	
studenterna	 skulle	 göra	 ett	 visst	 mått	 av	 förberedelse	 inför	
undervisningstillfällena.	 Tyvärr	 fungerade	 detta	 inte	 i	 den	 utsträckning	 som	 vi	
önskat.	 Studenterna	 tog	 inledningsvis	 ett	 stort	 ansvar	 för	 förberedelser	 och	
lärandet,	 men	 efterhand	 som	 kursen	 fortskred	 avtog	 detta.	 Även	 om	 detta	 inte	
fungerade	 fullt	 ut	 upplevde	 vi	 dock	 att	 studenterna	 började	 arbeta	 med	
kursmaterialet	tidigt	i	större	utsträckning	än	på	en	föreläsningsbaserad	kurs.		
	

2. Läraren	 har	 möjlighet	 att	 stämma	 av	 förståelsen,	 besvara	 frågor	 och	 reda	 ut	
missuppfattningar.		
	
Detta	mål	uppnåddes	 endast	 i	 begränsad	uppfattning	och	 inte	 i	 den	utsträckning	
som	lärarna	hade	önskat.	
	

3. Starkare	 elever	 har	 möjlighet	 att	 hjälpa	 svagare	 elever	 med	 inlärningen	 under	
gruppdiskussionerna.		
	
Så	vitt	vi	kunnat	bedöma	uppnåddes	detta	i	viss	grad.	Faktorer	som	gruppdynamik	
och	 i	 vilken	 grad	 studenterna	 i	 gruppen	 förberedde	 sig	 enskilt	 spelade	 dock	 in.	
Lärarstudenterna	 med	 mer	 biologikunskaper	 och	 större	 erfarenhet	 av	
universitetsstudier	 upplevdes	 som	 mycket	 värdefulla	 i	 grupperna.	
Tentamensresultatet	visade	trots	detta	att	lärandet	var	sämre	än	väntat.	



	
4. Eftersom	bonuspoängen	delas	ut	beroende	på	gruppens	resultat	förstärks	behovet	

av	att	komma	förberedd	för	att	inte	förstöra	för	de	andra	i	gruppen.	
	
Detta	 mål	 uppnåddes	 inte	 då	 vi	 avstod	 från	 att	 utdela	 gruppbaserade	
bonusresultat.		
	

5. Studenterna	 uppmuntras	 på	 ett	 naturligt	 sätt	 till	 att	 vara	 aktiva	 vid	
undervisningstillfället.		
	
Detta	 mål	 uppnåddes	 i	 mycket	 hög	 grad	 och	 de	 studenter	 som	 närvarade	 vid	
undervisningstillfällena	var	normalt	mycket	aktiva.	

	
6. Monolog	från	lärarhåll	minimeras	till	att	 förklara	koncept	vilka	visat	sig	svåra	för	

studenter	att	ta	till	sig.		
	
Detta	 mål	 uppnåddes	 även	 om	 det	 var	 svårt	 att	 identifiera	 vilka	 koncept	 som	
behövde	förklaras.	

	
	
• Om	inte	–	vari	består	avvikelserna,	och	har	ni	några	teorier	om	orsaken?	
Vår	bedömning	är	att	studenterna	inte	hade	verktygen	att	ta	det	ansvar	som	de	hade	
behövt	för	att	få	det	lärande	vi	hade	önskat.	Information	om	lämpliga	studiestrategier,	
tydligare	 lärandemål	 och	 uppföljning	 av	 hur	 det	 självständiga	 arbetet	 och	
grupparbetet	 fortskred	 hade	 varit	 nödvändigt	 för	 att	 hjälpa	 studenterna	 till	 att	
identifiera	var	de	egna	arbetsinsatserna	skulle	fokuseras.	
	

• Kommer	projektet	att	leva	vidare,	och	i	så	fall	hur?	
Ja,	kursen	kommer	att	gå	i	samma	form	åtminstone	ytterligare	år.	Upplägget	kommer	
dock	att	modifieras	för	att	komma	till	rätta	med	de	svagheter	i	upplägget	vi	upptäckt.	
Tex	 kommer	 lärandemålen	 att	 tydligaregöras	 och	 instuderingsfrågor	 kommer	 att	
tillhandahållas	 vilka	 tillsammans	 med	 helklassdiskussioner	 kommer	 att	 hjälpa	
studenterna	 att	 identifiera	 de	 delar	 av	materialet	 som	 behöver	 läras	 in.	 Vi	 kommer	
även	 att	 halvvägs	 in	 i	 kursen	 genomföra	 en	 utvärdering	 och	 omstrukturering	 av	
grupperna	 för	 att	 upprätthålla	 effektiviteten	 i	 grupparbetet.	 Vi	 kommer	 vidare	 att	
inkludera	 möjligheten	 till	 skriftlig	 återkoppling	 på	 resultatet	 av	 det	 självständiga	
arbetet.	Dessutom	kan	vi	 till	nästa	år	visa	på	korrelationen	mellan	aktivt	deltagande	
och	eget	ansvar	och	tentamensresultat	vilket	vi	tror	kommer	att	motivera	studenterna	
till	att	i	större	utsträckning	följa	den	planerade	strategin.	
	

• Om	inte	–	varför?	
	

	 	



• Om	ni	 fick	börja	om	från	början,	 finns	det	 fallgropar	som	ni	nu	känner	 till	och	
skulle	försöka	undvika,	eller	har	ni	fått	andra	insikter	som	kan	vara	av	värde	att	
föra	vidare?	
Med	 facit	 på	 hand	 hade	 vi	 redan	 i	 år	 försökt	 tydliggöra	 lärandemål	 och	 hjälpa	
studenterna	till	att	identifiera	de	delar	av	materialet	som	behövde	läras	in.	Framför	allt	
har	 vi	 underskattat	 hur	 svårt	 det	 skulle	 vara	 att	 få	 återkoppling	 från	 studenterna.	
Under	 kursens	 gång	 fick	 vi	 lite	 återkoppling	 och	 få	 frågor,	 trots	 upprepade	
påstötningar.	
	

• Finns	någon	dokumentation	om	hur	studenterna	uppfattat	projektet?	
Under	 halvtidsrapporten	 uttryckte	 studenterna	 stor	 entusiasm	 för	 kursupplägget.	
Under	 ett	 seminarium	 mot	 slutet	 av	 kursen	 framkom	 bland	 annat	 att	 studenterna	
önskade	 sig	 fler	 föreläsningar	 vilket	 vi	 tolkar	 som	att	 de	upplevde	det	 som	svårt	 att	
identifiera	vad	de	förväntade	lära	sig.	Kurt-utvärderingspoängen	(svarsfrekvens	49	%)	
blev	 3.82	 vilket	 visar	 på	 att	 studenterna	 på	 det	 stora	 hela	 uppskattade	 det	 nya	
kursupplägget.	 Någon	 utvärdering	 från	MatNat-sektionen	 har	 i	 skrivande	 stund	 inte	
erhållits.	
	
Vi	har	även	haft	djupintervjuer	med	två	av	studenterna.	Dessa	var	mycket	nöjda	med	
kursupplägget	 med	 gruppdiskussioner	 och	 kursen	 i	 sin	 helhet.	 I	 motsats	 till	 vad	 vi	
förväntat	 oss	 upplevdes	 oförberedda	 gruppmedlemmar	 som	 ett	 mindre	 problem	 så	
länge	 som	 en	 kritisk	 massa	 av	 förberedda	 studenter	 deltog	 i	 gruppdiskussionerna.	
Djupintervjuerna	 visade	 också	 på	 behovet	 att	 föreslå	 goda	 studiestrategier	 för	 att	
studenterna	ska	kunna	identifiera	och	lära	sig	det	relevanta	resultatet	på	ett	effektivt	
sätt,	 inte	minst	 för	att	en	balans	 för	arbete	med	parallella	kurser	och	även	nöjen	ska	
kunna	uppnås.	
	

• Vad	säger	i	så	fall	den?	
	

• Har	 ni	 presenterat	 projektet	 vid	 någon	 konferens	 eller	 på	 något	 annat	 sätt	
publicerat	resultaten	utanför	LiU?	
Resultaten	har	presenterats	på	tu	man	hand	för	en	forskare	från	Biology	Teaching	and	
Learning	vid	University	of	Minnesota,	men	i	övrigt	ännu	inte	utanför	LiU.	Avsikten	är	
för	 närvarande	 att	 publicera	 resultaten	 efter	 att	 kursen	 getts	 ytterligare	 ett	 år	med	
ovanstående	planerade	förändringar.	


