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Antal respondenter: 42
Antal svar: 14

Svarsfrekvens: 33,33 %

5. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (14,3%)
4 8 (57,1%)
5 Helt 4 (28,6%)
Vet ej 0 (0,0%)
Summa 14 (100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats   

Jag är nöjd med min egen insats Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (21,4%)
4 5 (35,7%)
5 Helt 5 (35,7%)
Vet ej 1 (7,1%)
Summa 14 (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 2 (14,3%)
4 4 (28,6%)
5 Helt 8 (57,1%)
Vet ej 0 (0,0%)

Summa
14 

(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 (7,1%)
5-15 1 (7,1%)

16-25
6 

(42,9%)

26-35
5 

(35,7%)
36-45 1 (7,1%)
46-55 0 (0,0%)
>55 0 (0,0%)

Summa
14 

(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 1 (7,1%)
3 2 (14,3%)
4 7 (50,0%)
5 Helt 4 (28,6%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
14 

(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
3 

(21,4%)

4
6 

(42,9%)

5 Helt
5 

(35,7%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
14 

(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 (7,1%)
2 0 (0,0%)

3
5 

(35,7%)

4
5 

(35,7%)

5 Helt
3 

(21,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
14 

(100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar   

Kursen motsvarade mina förväntningar Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 5 (35,7%)
4 6 (42,9%)
5 Helt 3 (21,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 14 (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 0 (0,0%)
3 1 (7,1%)

4
3 

(21,4%)

5 Helt
10 

(71,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
14 

(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
2 

(14,3%)
4 1 (7,1%)

5 Helt
11 

(78,6%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
14 

(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 2 (14,3%)
4 5 (35,7%)
5 Helt 7 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
14 

(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 (7,1%)

4
5 

(35,7%)

5 Helt
8 

(57,1%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
14 

(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 1 (7,1%)
4 8 (57,1%)
5 Helt 5 (35,7%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)
Summa 14 (100,0%)

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv kritik på mina 
prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls 2 (14,3%)
2 3 (21,4%)
3 2 (14,3%)
4 3 (21,4%)
5 Helt 2 (14,3%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (14,3%)

Summa
14 

(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 1 (7,1%)
2 0 (0,0%)

3
2 

(14,3%)

4
6 

(42,9%)
5 Helt 1 (7,1%)
Vet ej/
Ej relevant

4 
(28,6%)

Summa
14 

(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 (7,7%)

2
2 

(15,4%)

3
3 

(23,1%)

4
4 

(30,8%)

5 Helt
3 

(23,1%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
13 

(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 1 (7,1%)
3 1 (7,1%)
4 9 (64,3%)
5 Helt 3 (21,4%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
14 

(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
3 

(21,4%)

4
4 

(28,6%)

5 Helt
7 

(50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 0 (0,0%)

Summa
14 

(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 2 (14,3%)
4 7 (50,0%)
5 Helt 4 (28,6%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (7,1%)
Summa 14 (100,0%)



Kommentarer till kursutvärdering för
“FK5019 - Elektromagnetism och vågor” VT-2018

Sara Strandberg, strandberg@fysik.su.se

1) Vad var bäst med kursen?

De flesta studenterna lyfter fram föreläsningarna som det bästa med kursen.

2) Vad skulle du föreslå för förbättringar?

Av 12 kommentarer lyfter 6 fram datorlaborationen och fyra lyfter fram urvalet av räkneuppgifter. Till nästa
år har jag redan planerat att göra om datorlaborationen från grunden (mer info under fråga 14), och i och
med resultatet av utvärderingen kommer jag även att se över räkneövningarna och urvalet av uppgifter.

3) Vilka råd skulle du vilja ge framtida studenter på kursen?

De flesta kommentarer handlar om att börja plugga i tid och delta aktivt i alla moment. En student kommen-
terar att bonuspoängen gör stor skillnad på tentan, vilket jag också konstaterat. Till nästa år planerar jag att
ta bort bonuspoängen för datorlaborationen och även se över bonussystemet för räkneövningarna.

4) Övriga kommentarer

En student kommenterar att det var svårt att komma ihåg allt från kursen i elektromagnetism under åk 1.
Till nästa år planerar jag att skapa små repetitionsblad till varje föreläsning där de viktigaste begreppen från
åk 1-kursen summeras. Jag hoppas att det på så sätt blir mer tydligt för studenterna vad de på egen hand
förväntas repetera från den förra kursen.

5) Helhetsintrycket

57% av studenterna gav kursen betyg 4 medan 29% gav kursen betyg 5. Resterande 14% satte betyg 3. Ingen
student satte betyg 1 eller 2. Det får anses vara att gott resultat, även om det såklart finns utrymme för
ytterligare förbättringar. I kommentarerna lyfter studenterna främst fram att en del moment var otydliga (jag
tror att detta har att göra med att instruktuktionerna till datorövningen var otydliga), samt att datorövningen
och räkneövningarna kan förbättras. Som jag ovan är det precis dessa delar jag planerar att fokusera på att
förbättra till nästa år. Förhoppningsvis kommer det att leda till en ännu bättre kurs.

6) Studentens insats

De flesta studenterna (ca 70%) är nöjda (betyg 4 eller 5) med sin insats vilket är positivt. Inga studenter satte
betyg 1 eller 2. Hela 85% av studenterna anser sig ha tagit ansvar för sitt eget lärande (betyg 4 eller 5).

7) Arbetsbelastning

Eftersom denna kurs går på deltid förväntas studenterna lägga ner 20 timmar per vecka. Många studenter
lägger ner betydligt mer än så (hela 43% av studenterna lägger ner 26 timmar eller mer). Det pekar möjligen
på att kursen är väl omfattande. Samtidigt anger de (få) studenter som kommenterat att arbetsbelastningen
varit lagom.

8) Tydliga mål

De flesta studenterna (79%) anser att det var tydligt var de förväntades lära sig samt att kursens innehåll
och undervisningsformer varit relvanta för de förväntade studieresultaten (betyg 4 eller 5). Vidare tyckte 64%
av studenterna att kursen motsvarade deras förväntningar (betyg 4 eller 5), men hela 36% gav betyg 3. Det
framgår tyvärr inte från kommentarerna på vilket sätt förväntningarna inte uppfylldes, men kanske är det



kopplat till de brister studenterna lyfter i andra frågor, t.ex. gällande datorövningen. Slutligen är 71% av
studenterna helt säkra på att de kommer ha nytta av det de lärt sig efter utbildningen (betyg 5) vilket är
väldigt glädjande.

Vad gäller huruvida examinationen testade hur väl man uppfyllt de förväntade studieresultaten har fler
studenter gett betyg 3 (36%), och en student har givit betyg 1. De två studenter som kommenterat tentan
med ord säger att den var för lång vilket medförde att de inte hann lösa alla uppgifter på utsatt tid. Till nästa
år ska jag försöka förbättra upplägget på tentan så att studenterna inte hamnar i tidsbrist endast på grund av
omfattningen.

9) God undervisning

Generellt verkar studenterna tycka att undervisningen fungerat väl. Specifikt anser 79% av studenterna att
kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen, 86% av studenterna tycker att kursen var väl
strukturerad (betyg 4 or 5) och 93% av studenterna anser att lärarna hjälpt dem att nå de förväntade studie-
resultaten och att de kunde förstå det som undervisades. Frågorna som rör konstruktiv kritik på prestationer
och uppmuntran att reflektera över lärandet har fått lägre betyg, vilket rimligen beror på att kursen inte haft
några explicita moment som fokuserat på detta. Här finns en förbättringspotential inför nästa år.

Kursboken får blandade betyg, men ändå med en övervikt mot de högre betygen ()54% har satt bety-
get 4 eller 5). Jag planerar att behålla kursboken till nästa år, men har fått tips från studenterna på bra
kompletteringslitteratur som jag ska utvärdera och möjligen använda mig av.

I de generella kommentarerna under avsnittet god undervisning återfinns återigen värdefulla kommentarer
om hur räkneövningarna och datorövningen kan förbättras som jag tar med mig till nästa år.

10) Administration och studiemiljö

De flesta studenter ger höga betyg under denna del. 86% av studenterna anser att kursen var väl organiserad
(betyg 4 eller 5), 79% anser att de kunnat hitta den information de tyckts sig behöva under kursen samt
fått det stöd de behövde. Men det finns en svans mot lägre betyg, t.ex. har 21% av studenterna satt betyg
3 på frågan om att hitta information. Jag vet att det varit mycket problem med Mondo under kursen p.g.a.
infasningen av nya Ladok, och jag tror att detta spelat in. En student kommenterar också detta. Två studenter
kommenterar också att datorlaborationen kunde varit bättre organiserad.

11) Likabehandling

Inga studenter rapporterar att de behandlats/bemötts respektlöst eller har diskriminerats på något annat sätt,
vilket är mycket glädjande.

12) Vad anser du om föreläsningarna under kursen?

93% av studenterna har svarat att de är mycket nöjda med föreläsnignarna (betyg 5). Kommentarerna är också
positiva. En student påpekar att föreläsningarna täckte in väl mycket material. Till nästa år ska jag försöka
att reducera materialet något och i lite större utsträckning låta studenterna läsa in mer perifera delar på egen
hand.

13) Hur har kursens räkneövningar fungerat?

Räkneövningarna får över lag goda betyg, men hela 36% av studenterna har satt betyget godtagbar, vilket visar
att det här finns förbättringspotential. Det är tydligt att både räkneuppgifter och diskussionsuppgifter behöver
ses över till nästa år. Jag planerar att se över både omfattning och redovisningsform för diskussionsfrågorna,
och även urvalet av räkneuppgifter.

14) Vad anser du om kursmomentet datorövning om fourieranalys?

Datorövningen är det moment som får i särklass sämst betyg av studenterna. Hela 57% av studenterna anser
att datorövningen var dålig eller mycket dålig. Jag har under kursens gång diskuterat datorövnignen med
studenterna för att få information om vad de upplever som otydligt och hur övningen kan förbättras till nästa
år.



Enligt mig har datorövningen två problem. Den ena är att instruktionerna delvis är otydliga. Det behöver
bättre presiceras vad studenterna förväntas göra och vilken information som efterfrågas. Ibland är också
notationen annorlunda än den som används i kompendiet. Dessutom behöver det bli mer tydligt vad rapporten
förväntas innehålla och hur rapporten kommer att bedömmas. Utöver detta är det enligt mig också ett för stort
glapp mellan den teoretiska delen av fourieranalysen som vi går igenom på föreläsningarna och den praktiska
delen som datorövningen täcker.

Till nästa år kommer jag att göra om datorövningen från grunden, både vad gäller omfattning, fokus,
instruktionernas utformning och formen för redovisningen. Jag har fått mycket bra feedback från studenterna
i kursforum som jag avser att implementera.

15) Vad anser du om kursens demonstrationer?

Demonstrationerna får överlag bra betyg (79% gav betyg 4 eller 5) och även kommentarerna var övervägan-
de positiva. Till nästa år planerar jag endast att göra smärre förändringar, såsom uppdatera vissa länkar i
instruktionerna.

16) Vad anser du om kursens föreläsningsanteckningar?

Studenterna verkar mycket nöjda med föreläsnignsanteckningarna. Hela 64% anser att de var mycket bra, och
14% att de var bra. Även kommentarerna är positiva. Jag planerar därför att använda mig av dem på samma
vis även nästa år.

17-37) Lärarnas insats

Jag väljer att inte kommentera de olika lärarnas betyg här, men kommer att gå igenom denna information
med berörda lärare. Med vissa undantag verkar studenterna nöjda med lärarna på kursen, vilket är glädjande.

2018-04-12
Sara Strandberg


