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Antal respondenter: 141
Antal svar: 23

Svarsfrekvens: 16,31 %

5. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (4,5%)
3 2 (9,1%)
4 10 (45,5%)
5 Helt 8 (36,4%)
Vet ej 1 (4,5%)
Summa 22 (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 (9,5%)
2 1 (4,8%)
3 7 (33,3%)
4 8 (38,1%)
5 Helt 2 (9,5%)
Vet ej 1 (4,8%)
Summa 21 (100,0%)



Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande   

Jag har tagit ansvar för mitt eget 
lärande Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (5,0%)
3 5 (25,0%)
4 9 (45,0%)
5 Helt 4 (20,0%)
Vet ej 1 (5,0%)

Summa
20 

(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 1 (4,5%)

5-15
7 

(31,8%)

16-25
9 

(40,9%)
26-35 1 (4,5%)

36-45
3 

(13,6%)
46-55 1 (4,5%)
>55 0 (0,0%)

Summa
22 

(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 4 (18,2%)
3 4 (18,2%)
4 6 (27,3%)
5 Helt 6 (27,3%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (9,1%)

Summa
22 

(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
4 

(18,2%)

4
7 

(31,8%)

5 Helt
8 

(36,4%)
Vet ej/
Ej relevant

3 
(13,6%)

Summa
22 

(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 2 (9,5%)

4
9 

(42,9%)

5 Helt
5 

(23,8%)
Vet ej/
Ej relevant

5 
(23,8%)

Summa
21 

(100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar   

Kursen motsvarade mina förväntningar Antal svar
1 Inte alls 1 (4,5%)
2 1 (4,5%)
3 4 (18,2%)
4 7 (31,8%)
5 Helt 4 (18,2%)
Vet ej/
Ej relevant 5 (22,7%)
Summa 22 (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 (4,5%)
2 0 (0,0%)

3
5 

(22,7%)

4
5 

(22,7%)

5 Helt
9 

(40,9%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (9,1%)

Summa
22 

(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 0 (0,0%)

3
4 

(18,2%)

4
4 

(18,2%)

5 Helt
11 

(50,0%)
Vet ej/
Ej relevant

3 
(13,6%)

Summa
22 

(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 3 (13,6%)
3 5 (22,7%)
4 5 (22,7%)
5 Helt 8 (36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (4,5%)

Summa
22 

(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 1 (4,5%)

3
3 

(13,6%)

4
8 

(36,4%)

5 Helt
7 

(31,8%)
Vet ej/
Ej relevant

3 
(13,6%)

Summa
22 

(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 (13,6%)
4 7 (31,8%)
5 Helt 10 (45,5%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (9,1%)
Summa 22 (100,0%)

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv kritik på mina 
prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls 2 (9,1%)
2 1 (4,5%)
3 6 (27,3%)
4 4 (18,2%)
5 Helt 3 (13,6%)
Vet ej/
Ej relevant 6 (27,3%)

Summa
22 

(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
5 

(22,7%)
2 1 (4,5%)

3
4 

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

5 Helt
8 

(36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (9,1%)

Summa
22 

(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
5 

(22,7%)

4
7 

(31,8%)

5 Helt
8 

(36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (9,1%)

Summa
22 

(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 4 (18,2%)
3 5 (22,7%)
4 5 (22,7%)
5 Helt 7 (31,8%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (4,5%)

Summa
22 

(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 1 (4,8%)

3
5 

(23,8%)

4
5 

(23,8%)

5 Helt
8 

(38,1%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (9,5%)

Summa
21 

(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 1 (4,8%)
3 3 (14,3%)
4 3 (14,3%)
5 Helt 11 (52,4%)
Vet ej/
Ej relevant 3 (14,3%)
Summa 21 (100,0%)



Kursreflektion FK3014 – Ellära – Lärare Christophe Clément

Kursen består av ett stort antal olika moment, nämligen:
 Föreläsningar
 Tutorpass
 Räkneövningar
 Laborationer

Samt
 WebbAssign träningsuppgifter
 Tutoruppgifter
 Miniduggor för bonuspoäng
 SI 

Det som verkar vara en effektiv design är att ha en stege av svårighetsgrad mellan först
träningsuppgifter,  tutoruppgifter  (förberedelser  + djup genomgång med assistenter)  med
tentauppgifter  som  mål  i  sikte.  Det  var  viktigt  att  kunna  lägga  ut  svaren  för
träningsuppgifterna på mondo.

I och med att 
 det är ett komplicerat upplägg med många moment,
 varje kurs i klassisk fysik gör olika,

det uppstod litet förviring i början om hur man skulle få bonsupoäng, om vad man skulle
göra med WebbAssign, om det skulle vara som i mekanik eller termo osv. Dessutom hade
studenterna i början av kursen väldigt många ideer och förslag om hur saker och ting skulle
fungera så jag ändrade litet mitt ursprungliga upplägg för att bättre passa med de andra
kurserna.  Det  är  väldigt  viktigt  att tidigt  veta  exakt  hur  de  olika  delarna ska  spela  med
varandra och inte ändra alls även tidigt på kursen, då kan en del bli förvirrade. Det fasta
upplägget ska förklaras mycket tydligt i början av kursen.

Kursen innehåller mycket material och då var det extra svårt att hinna med allting i och med
att mekaniska svängningar inte hade tagits upp i mekanik. Detta ledde till svårigheter även
med laborationer.   Sådana  ändringar  bör  tas  upp redan  innan  sommaren  före  kursstart
mellan alla inblandade lärare i klassisk fysik och bör leda till utökade undervisningstimmar
om nya laborationer eller omdesign av laborationer behövs.

Jag  noterar  klagomål  om sidonummer  som jag  gett (till  exempel  för  läsanvisningar  eller
tutoruppgifter). Problemet har varit att jag ofta använt e-booken som jag fann i WebbAssign
(eftersom boken är mycket tung och tjock) och då har det hänt att sidonummer inte varit
samma i e-booken som i den fysiska upplagan, vilket lett till förvirring. 

Jag noterade att WebbAssign var ett effektivt redskap för både studenternas lärande och
som stöd för läraren. Det uppskattades tydligt av studenterna och jag som lärare.

Kommentare från Emma Wikberg om SI
Av de studenter som besvarat enkäten har en dryg tredjedel (8 pers.) utnyttjat SI-passen i
någon utsträckning. Av dessa tycks 2 studenter ha varit där i princip varje gång. Eftersom SI-
passen är frivilliga är det förstås inte förvånande att det är övervägande positiv respons från



de som deltagit och övervägande negativ respons från de som valt att inte delta. Men en
slutsats som eventuellt kan dras baserat på några av fritextsvaren är att informationen om
SI-passens syfte kan göras tydligare (och upprepas i samband med starten på varje delkurs).
En viktig aspekt av passen är just att det ska vara ett tillfälle då studenterna studerar själva
(tillsammans med kurskamrater), fast med support av SI-ledarna. Att flera studenter skriver
att SI-passen tagit tid från den nödvändiga självstudietiden skulle kunna tyda på att detta
syfte inte har gått fram, alternativt inte tillämpats fullt ut under passen. SI-projektet kommer
utvärderas efter en sammanställning av närvarostatistik och kursutvärderingar från samtliga
delkurser inom Klassisk fysik, och resultatet av denna enkät tas därmed i beaktande i den
sammanfattande utvärderingen. 


