
FK4027 - Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat

Antal respondenter: 4
Antal svar: 3

Svarsfrekvens: 75,00 %

5. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 2 (66,7%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 1 (33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 3 (100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats   

Jag är nöjd med min egen insats Antal svar
1 Inte alls 1 (33,3%)
2 1 (33,3%)
3 1 (33,3%)
4 0 (0,0%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 3 (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 0 (0,0%)
3 1 (33,3%)
4 1 (33,3%)
5 Helt 1 (33,3%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 3 (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 0 (0,0%)

5-15
1 

(50,0%)

16-25
1 

(50,0%)
26-35 0 (0,0%)
36-45 0 (0,0%)
46-55 0 (0,0%)
>55 0 (0,0%)

Summa
2 

(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
2 

(66,7%)

3
1 

(33,3%)
4 0 (0,0%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
3 

(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
1 

(33,3%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
1 

(33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant

1 
(33,3%)

Summa
3 

(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
1 

(33,3%)
3 0 (0,0%)

4
1 

(33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant

1 
(33,3%)

Summa
3 

(100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar   

Kursen motsvarade mina förväntningar Antal svar
1 Inte alls 1 (33,3%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (66,7%)
Summa 3 (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 0 (0,0%)

2
1 

(33,3%)

3
1 

(33,3%)
4 0 (0,0%)

5 Helt
1 

(33,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
3 

(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
1 

(33,3%)

3
1 

(33,3%)
4 0 (0,0%)

5 Helt
1 

(33,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
3 

(100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad    

Jag upplever att kursen var väl 
strukturerad 

Antal 
svar

1 Inte alls 2 (66,7%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 1 (33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
3 

(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 

(33,3%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)

5 Helt
1 

(33,3%)
Vet ej/
Ej relevant

1 
(33,3%)

Summa
3 

(100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades   

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 2 (66,7%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)
5 Helt 1 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 3 (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
1 

(33,3%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)

5 Helt
1 

(33,3%)
Vet ej/
Ej relevant

1 
(33,3%)

Summa
3 

(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
1 

(33,3%)
3 0 (0,0%)

4
1 

(33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant

1 
(33,3%)

Summa
3 

(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
1 

(33,3%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
1 

(33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant

1 
(33,3%)

Summa
3 

(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 1 (33,3%)
2 1 (33,3%)
3 0 (0,0%)
4 1 (33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
3 

(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
2 

(66,7%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)

4
1 

(33,3%)
5 Helt 0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
3 

(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 1 (33,3%)
5 Helt 2 (66,7%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 3 (100,0%)
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Kursrapport, FK4027

Bakgrund

Kursen FK4027 gick första gången vårterminen 2017. Det är en kurs som ska ge de sista 15 
hp fysik inom det 45 hp-block fysik som 7–9-lärarna ska läsa. Tanken är också att den ska 
kunna användas för fortbildning av redan aktiva lärare då mycket av innehållet berör den 
moderna fysiken (i bred mening) och de framsteg som gjorts på senare år.

De studenter som läser kursen förväntas komma från olika antagningsomgångar både på SU 
och KTH och kursen har av flera skäl utformats med blended learning. Det ena skälet är rent 
praktiskt då detta format med inspelade föreläsningar gör det relativt enkelt att erbjuda 
undervisning som mer passar de olika studentgrupperna. Det andra, och kanske viktigaste, 
skälet är dock att det är en pedagogik som borde fungera bra för denna kurs. Det finns också 
ett egenvärde i att just lärarstudenterna får prova på olika undervisningsformer i sin 
utbildning.

Upplägg

Kursen har bestått av fyra delar

 Modern fysik, 4,5 hp, 16/1 – 31/1. Lärare: Sten Hellman, Fysikum.
 Astronomi och kosmologi, 4 hp, 1/2 – 17/2. Lärare: Stefan Larsson, Astronomi.
 Klimat och väder, 5 hp, 20/2 – 9/3. Lärare: Frida Bender, MISU.
 Strålning och energi, 1,5 hp, 10/3 – 15/3. Lärare: Sten Hellman, Fysikum.

Huvudansvarig för hela kursen var Joakim Edsjö. Varje del har varit utformad med online-
föreläsningar och vissa interaktiva webbfrågor via plattformen Scalable Learning. Det har 
också förekommit inlämningsuppgifter och olika demonstrationer/övningar. Kursen 
avslutades med en skriftlig tentamen för samtliga av kursens delar 2017-03-17.

Kommentarer till kursvärderingen

Det var tre studenter som följde kursen och från kursvärderingen kan man sammanfatta deras 
synpunkter med att

 de var mest nöjda med Fridas upplägg
 de var nöjda med den frihet upplägget gav för sin tidsplanering
 de gärna vill ha bättre videoföreläsningar och exempel på tentamensproblem
 de vill ha bättre samarbete sinsemellan och mellan studenter och lärare
 två studenter var missnöjda med kursen som helhet och en ganska nöjd
 studenterna inte lagt ner full tid på kursen, men inser att de kanske borde ha lagt ner 

mer tid
 det har varit en viss otydlighet i vad studenterna förväntade lära sig och med 

strukturen på kursen
 examinationen kanske inte var helt ändamålsenlig
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Reflektion och förslag på åtgärder

Det är tydligt att det upplägg kursen hade denna gång inte var optimalt. Vi hade en ambitiös 
plan att göra en kurs som skulle fungera för självstudier och med vissa moment på campus. 
Det ställer höga krav på en tydlighet i online-materialet och vad som förväntas av studenterna.
Det är framförallt Fridas del om Klimat och väder som verkar ha fungerat bäst. Hon har 
använt ett upplägg där hon brutit av föreläsningarna med korta quizzes ofta och haft 
campusövningar i en större utsträckning än i de andra delarna.

Inför nästa kursomgång skulle vi därför vilja arbeta om materialet i framförallt de andra tre 
delarna. Framförallt behöver videoföreläsningarna delas upp i mindre delar med quizzes och 
det behövs fler helklassträffar. Detta gäller nog i synnerhet i början på kursen så att 
studenterna kommer in i kursupplägget från start och vilka krav som ställs på studenterna. Vi 
behöver också trycka mer på att studenterna behöver läsa boken och se till att vi har moment 
som kontinuerligt fångar upp material både från boken och föreläsningarna på ett bättre sätt. 
Räkneövningar/labbar är nog en bra idé att ha i större omfattning också.

Kursen behöver också en tydligare kurshemsida där allt material är samlat. Studenterna 
påtalar att de inte var nöjda med den information de fick, men skriver samtidigt att de snabbt 
fick svar på frågor. En bättre kurshemsida kan nog hjälpa till att tydliggöra kursens upplägg.  
Även om det inte framkommer från kursvärderingen kan man nog fundera över om nivån 
åtminstone delvis i kursen har varit för hög. Vissa videoföreläsningar är nog för omfattande 
och vi behöver se över om vissa delar ska skalas bort eller tas upp på annat sätt än genom en 
videoföreläsning.

Examinationen har inte heller varit optimal. Varje kursdel har examinerats med viss 
kontinuerlig examination men framförallt med en skriftlig tentamen vid kursens slut då 
samtliga kursdelar examinerades. Eftersom varje kursdel skulle examineras enligt en sju-
gradig skala gjorde det att utformningen av sluttentamen var svår att göra. Vi skulle till nästa 
omgång föreslå att istället dela upp examinationen för kursens delar så att de examineras vid 
separata tillfällen och att göra om betygsskalan på sista kursdelen (strålning) till två-gradig 
skala och examinera den med en inlämningsuppgift istället för tentamen.

Sammanfattningsvis föreslår vi således följande förändringar:
 nivån behöver ses över
 vissa videoföreläsningar behöver ses över och göras om, t.ex. genom att de kortas 

och/eller att quizzes läggs in
 upplägget behöver tydliggöras, t.ex. med en bättre kurshemsida
 fler campusträffar/moment behövs, speciellt tidigt i kursen. Det behöver ligga ett 

moment tidigt som fångar upp hur kursens upplägg är tänkt att fungera och så att 
förväntningarna på studenterna är tydliga

 examinationen behöver separeras för kursens delar. Den sista delen bör examineras 
enligt två-gradig betygsskala istället för sju-gradig.

/ JE, för lärarlaget, 2017-05-21


