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Antal respondenter: 51
Antal svar: 11

Svarsfrekvens: 21,57 %

5. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)
4 4 (36,4%)
5 Helt 5 (45,5%)
Vet ej 1 (9,1%)
Summa 11 (100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats   

Jag är nöjd med min egen insats Antal svar
1 Inte alls 2 (18,2%)
2 1 (9,1%)
3 3 (27,3%)
4 3 (27,3%)
5 Helt 2 (18,2%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 11 (100,0%)



Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande   

Jag har tagit ansvar för mitt eget 
lärande Antal svar
1 Inte alls 2 (18,2%)
2 0 (0,0%)
3 5 (45,5%)
4 1 (9,1%)
5 Helt 3 (27,3%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
11 

(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
4 

(36,4%)

5-15
5 

(45,5%)

16-25
2 

(18,2%)
26-35 0 (0,0%)
36-45 0 (0,0%)
46-55 0 (0,0%)
>55 0 (0,0%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (27,3%)
4 3 (27,3%)
5 Helt 5 (45,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)

4
3 

(27,3%)

5 Helt
5 

(45,5%)
Vet ej/
Ej relevant

2 
(18,2%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)

5 Helt
5 

(45,5%)
Vet ej/
Ej relevant

6 
(54,5%)

Summa
11 

(100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar   

Kursen motsvarade mina förväntningar Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (9,1%)
3 0 (0,0%)
4 6 (54,5%)
5 Helt 3 (27,3%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (9,1%)
Summa 11 (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 1 (9,1%)
2 1 (9,1%)

3
2 

(18,2%)

4
2 

(18,2%)

5 Helt
4 

(36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (9,1%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)

2
2 

(18,2%)
3 1 (9,1%)
4 1 (9,1%)

5 Helt
5 

(45,5%)
Vet ej/
Ej relevant

2 
(18,2%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 6 (54,5%)
5 Helt 4 (36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (9,1%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)

4
4 

(36,4%)

5 Helt
4 

(36,4%)
Vet ej/
Ej relevant

2 
(18,2%)

Summa
11 

(100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades   

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (27,3%)
4 3 (27,3%)
5 Helt 4 (36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (9,1%)
Summa 11 (100,0%)



Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv kritik på mina 
prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)
4 1 (9,1%)
5 Helt 1 (9,1%)
Vet ej/
Ej relevant 8 (72,7%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)

2
2 

(18,2%)
3 1 (9,1%)

4
2 

(18,2%)
5 Helt 1 (9,1%)
Vet ej/
Ej relevant

5 
(45,5%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)

3
2 

(18,2%)

4
2 

(18,2%)

5 Helt
6 

(54,5%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (9,1%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)
4 5 (45,5%)
5 Helt 5 (45,5%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (9,1%)

Summa
11 

(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 0 (0,0%)
3 1 (9,1%)

4
4 

(36,4%)

5 Helt
5 

(45,5%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (9,1%)

Summa
11 

(100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det   

Jag kunde få stöd när jag behövde det Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 2 (18,2%)
5 Helt 3 (27,3%)
Vet ej/
Ej relevant 6 (54,5%)
Summa 11 (100,0%)



Kursreflektion för
Kvantfysikens principer, FK2003, HT17,
Eddy Ardonne.

Kort om kursen.

Denna första års kursen ger en inledning till kvantfysik, och
är baserat på 'the Feynmann lectures on Physics'. Idén bakom
kursen är att fokusera på fysiken, och titta på system som inte
kräver så mycket matematik. Kursen innehåller en grundlig
genomgång av dubbelspaltexperimentet. Därefter behandlas spridning
och spinn, med hjälp av Stern-Gerlach apparater. Till sist kommer
Schrödingerekvationen, både tidsberoende samt tidsoberoende fallet
(i nu nämnt ordning!). Undervisning består av föreläsningar,
räkneövningar, samt en demonstration (Stern-Gerlach).

Kursen den här gången.

Det var tredje gången att jag gav den här kvällskursen, men det var
första gången att kursen på ett mer rimligt takt, nämligen två
undervisningstillfällen varje vecka, under andra hälften av HT17 och
första hälften av VT18. Det fanns ett ganska högt antal anmälningar,
rund 30, och en ganska stor del var aktiva hela kursen, knappt 20
personer, varav 9 skrev tentan. Det är ganska vanligt att inte alla
som är aktiva till slutet skriver tentan. Jag tyckte att det funkade
bra att kursen går långsammare, och jag fick känslan från 
studenterna
att de också tyckte om det. Antalet studenter som hoppade av under
kursen var lägre än de gånger jag gav kursen innan (och gick dubbelt
så snabbt). Det går inte att säga om det är på grund av att kursen
går långsammare.

Studenterna var mycket aktiva under föreläsningarna, jag fick frågor
hela tiden, från olika studenter. Det ledde till att jag inte 
använde
klicker frågor (som jag gjorde förra året via
https://www.polleverywhere.com/) men Carl Niblaeus använde det under
räkneövningarna.

Även om studenterna var mycket aktiva, tyckte jag det var svårare 
att
ge kursen den här gången. Anledning är att studenternas nivå och
förkunskaper varierade mycket. En grupp hade mycket bra 
förkunskaper,
den andra betydligt mindre. Gruppen 'mittemellan' var liten, så om
man lägger föreläsningarnas nivå i mitten, kan det vara så att man
missar både grupperna. Jag försökte göra det så att både grupper 
fick
nytta av föreläsningarna.

Nio studenter skrev tentan, och alla klarade sig. Jag brukar göra 
tentan



så att det inte är så svårt att klara tentan, men att det är en 
utmaning
att få A eller B. Alla klarade sig, fördelningen var
A (2x)
B (2x)
C (2x)
D (3x)

Ganska ofta får man en fördelning med många bra betyg (A,B), och
många lägre betyg (D,E), så jag tyckte att det var bra att 
fördelningen
var mycket mer 'jämt' den här gången.

Om enkätresultaten.

I allmänhet verkar det så att studenterna tycker om kursen,
och hur den är upplagd. Kursen har varit i den här formen
redan ganska länge, men jag ser ingen anledning att ändra
kursen. Det är dessutom en rolig kurs att ge, eftersom studenterna
är motiverade, och gruppen är ganska liten, som antagligen gynnar
aktivt deltagande.

En del studenter tycket att det var bra med föreläsningar på tavlan,
medan andra skulle hellre se mer powerpoint osv. Det sista kan bero
på att min handstil (både på tavlan och mina skrivna anteckningar)
är ganska dåligt. 

En sak som jag igen la märke till i enkätresultaten är att 
studenterna
uppger att de i allmänhet inte lägger ner så mycket tid på kursen,
kanske eftersom det är en kvällskurs, som också attraherar folk
utifrån universitetet.


