
FK5019 - Elektromagnetism och vågor

Antal respondenter: 48
Antal svar: 23

Svarsfrekvens: 47,92 %

5. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 1 (4,3%)
2 0 (0,0%)
3 1 (4,3%)
4 11 (47,8%)
5 Helt 10 (43,5%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 23 (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 (4,3%)
2 1 (4,3%)
3 5 (21,7%)
4 9 (39,1%)
5 Helt 7 (30,4%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 23 (100,0%)



Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande   

Jag har tagit ansvar för mitt eget 
lärande Antal svar
1 Inte alls 1 (4,3%)
2 0 (0,0%)
3 4 (17,4%)
4 7 (30,4%)
5 Helt 11 (47,8%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
23 

(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 (4,3%)

5-15
4 

(17,4%)

16-25
12 

(52,2%)

26-35
4 

(17,4%)
36-45 2 (8,7%)
46-55 0 (0,0%)
>55 0 (0,0%)

Summa
23 

(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 1 (4,5%)
2 0 (0,0%)
3 2 (9,1%)

4
11 

(50,0%)
5 Helt 8 (36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

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 1 (4,3%)
2 0 (0,0%)

3
3 

(13,0%)

4
8 

(34,8%)

5 Helt
11 

(47,8%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
23 

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

3
4 

(17,4%)

4
6 

(26,1%)

5 Helt
11 

(47,8%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar   

Kursen motsvarade mina förväntningar Antal svar
1 Inte alls 1 (4,3%)
2 0 (0,0%)
3 4 (17,4%)
4 8 (34,8%)
5 Helt 10 (43,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 23 (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 (4,3%)
2 0 (0,0%)
3 1 (4,3%)

4
8 

(34,8%)

5 Helt
13 

(56,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
23 

(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 1 (4,3%)
2 0 (0,0%)

3
6 

(26,1%)

4
6 

(26,1%)

5 Helt
10 

(43,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad    

Jag upplever att kursen var väl 
strukturerad  Antal svar
1 Inte alls 1 (4,5%)
2 0 (0,0%)
3 2 (9,1%)
4 9 (40,9%)
5 Helt 10 (45,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

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 1 (4,5%)
2 0 (0,0%)

3
3 

(13,6%)

4
6 

(27,3%)

5 Helt
12 

(54,5%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
22 

(100,0%)



Jag kunde förstå det som undervisades   

Jag kunde förstå det som undervisades Antal svar
1 Inte alls 1 (4,3%)
2 0 (0,0%)
3 5 (21,7%)
4 10 (43,5%)
5 Helt 7 (30,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 23 (100,0%)

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv kritik på mina 
prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls 3 (13,0%)
2 5 (21,7%)
3 5 (21,7%)
4 3 (13,0%)
5 Helt 5 (21,7%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (8,7%)

Summa
23 

(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
4 

(17,4%)

2
6 

(26,1%)
3 2 (8,7%)

4
3 

(13,0%)

5 Helt
5 

(21,7%)
Vet ej/
Ej relevant

3 
(13,0%)

Summa
23 

(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 (4,5%)
2 0 (0,0%)

3
3 

(13,6%)

4
10 

(45,5%)

5 Helt
8 

(36,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

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 1 (4,3%)
2 0 (0,0%)
3 4 (17,4%)
4 4 (17,4%)
5 Helt 14 (60,9%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
23 

(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 1 (4,3%)
2 0 (0,0%)
3 2 (8,7%)

4
8 

(34,8%)

5 Helt
12 

(52,2%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det   

Jag kunde få stöd när jag behövde det Antal svar
1 Inte alls 1 (4,3%)
2 0 (0,0%)
3 4 (17,4%)
4 6 (26,1%)
5 Helt 11 (47,8%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (4,3%)
Summa 23 (100,0%)



Kursreflektion för FK5019 Elektromagnetism och vågor 2017

Först vill jag skriva att jag personligen tyckte att detta var en mycket rolig kurs att planera och 
undervisa både år 2016 och 2017. Kursen gick för första gången 2016 och det var min uppgift att 
designa innehållet. Jag insåg att det var ganska tufft att hinna med alla moment i kursplanen och det 
blev ett högt tempo på föreläsningarna. Paradoxalt nog så gick väldigt få studenter på räknestugorna 
(~20%) men nästan alla på varje föreläsning trots att jag upprepade gånger sa att detta är en svår 
kurs och att det är avgörande att ligga i fas och att träna på att utföra beräkningar med vektoranalys. 
Mitt upplägg var enkelt 2016 med rekommenderade uppgifter som löstes med hjälp av ledtrådar 
från räkneledarna. Kursutvärderingen från 2016 (och muntliga diskussioner med studenterna) 
visade tydligt att studenterna tyckte att föreläsningarna hade varit mycket bra (50%), men att 
räknestugorna kunde organiseras bättre. Många studenter efterlyste också bonuspoäng som 
motivation för att gå på räknestugorna och att få diskutera problem i grupper. 

Inför kursstarten 2017 bestämde jag mig därför för att göra mycket små ändringar av 
föreläsningarna (jag trimmade bara ner lite på tempot och tog bort vissa detaljer som inte var helt 
nödvändiga). Med dessa små förändringar var jag själv nöjd med innehållet i kursen (65% av 
studenterna enligt kursutvärderingen). Under 2017 påpekade vissa studenter att några föreläsningar 
kändes som upprepning av moment från elektromagnetism-kursen år 1. Dessa moment var 
framförallt i Electrodynamics  (7.1 Electromotive force - 7.2 Electromagnetic induction som bör 
kunna läsas kursivt av studenterna) medan 7.3 Maxwell's Equations är viktigt för den senare 
vågdelen av kursen baserad på Electromagnetic waves in matter. Att ta bort dessa valda delar av 
Electrodynamics skulle frigöra med tid för vågdelen något som också efterfrågats av flera studenter. 
I övrigt tror jag att Griffiths bok är mycket bra matchad till kursplanen och uppskattad av 
studenterna. Den stora förändringen 2017 var att jag utlovade bonuspoäng +3 om man gick på alla 
räknestugor. Dessutom skulle de då göra en “förberedelse uppgift” innan varje räknestuga. Denna 
innefattade aldrig några beräkningar men istället skulle de kunna förklara två koncept eller fenomen 
med ord. Under räknestugans första halvtimme fick studenterna först diskutera i par och sedan 
valdes ett par slumpmässigt ut för att sammanfatta inför hela klassen. På detta sätt implementerade 
jag en variant av Feynmans metod för inlärningen (flera steg för att slutligen förklara för någon 
annan). Jag blev mycket nöjd när jag fick reda på att 90% av studenterna deltog i de nya 
räknestugorna och en stor del av dessa studenter också fick med sig bonuspoäng till tentamen. 
Under resten av räknestugan löstes först en uppgift av övningsledaren och sedan fick studenterna 
räkna på egen hand med 2-3 andra uppgifter (var av en var lite mer kvävande och det var inte 
tanken att de skulle hinna med alla uppgifter under räknestugan). Vid första tentamenstillfället 2017 
hade 70% godkänt jämfört med 30% året innan. Kursen har också fått höga poäng i 
kursutvärderingen för att ha tydliga mål. Detta tror jag kommer av att jag gjorde en pdf-fil med 
instruktioner till varje vecka där jag skrev varje föreläsnings innehåll (och sidor i boken) samt vad 
man skulle lära sig under varje räkneövnings tillfälle (jag planerade så att det var en ny sak på varje 
räknestuga).

Kursens två obligatoriska moment har fungerat bra 2017. Jag tycker att demonstrationerna är av det 
enklare slaget och borde egentligen kunna flyttas till den tidigare kursen. Speciellt eftersom den 
tidigare kursen har mer fokus på elektrodynamik precis som demon. I detta fall skulle laborationen 
om hysteresis kunna flyttas till år 2 (som vore en naturlig del i FK5019 då vi för första gången går 
igenom H-fält). Laborationen om oscilloskop låter också som en bra match med introduktionen till 
Fouerieranalys som är liten men ganska tuff del i FK5019. Detta kunde stärka Fourierdelen av 
kursen. Det kan bli tufft för studenterna att finna tid att skiva rapporter dock. Det ska också sägas att 
70% av studenterna ansåg att “demon” var bra/mycket bra. Jag upplevde också att de tyckte att var 
roligt med detta praktiska moment i en i övrigt teoretisk kurs. Jag uppdaterade Fourierlaborationen  
inför 2017 och den gick bättre än 2016 men eftersom 52% av studenterna tyckte att den är 
godtagbar så är den tydligt den svagaste delen i kursen.


