
FK5019 - Elektromagnetism och vågor - vt19

Antal respondenter: 51
Antal svar: 14

Svarsfrekvens: 27,45 %

5. Helhetsintrycket
Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 1 (8,3%)
3 1 (8,3%)
4 6 (50,0%)
5 Helt 3 (25,0%)
Vet ej 1 (8,3%)
Summa 12 (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 (8,3%)
2 2 (16,7%)
3 2 (16,7%)
4 3 (25,0%)
5 Helt 3 (25,0%)
Vet ej 1 (8,3%)
Summa 12 (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 5 (41,7%)
4 1 (8,3%)
5 Helt 5 (41,7%)
Vet ej 1 (8,3%)

Summa
12 

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

16-25
8 

(61,5%)

26-35
3 

(23,1%)
36-45 0 (0,0%)
46-55 0 (0,0%)
>55 0 (0,0%)

Summa
13 

(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 (16,7%)
3 3 (25,0%)
4 2 (16,7%)
5 Helt 4 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)

Summa
12 

(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
2 

(16,7%)

4
5 

(41,7%)

5 Helt
3 

(25,0%)
Vet ej/
Ej relevant

2 
(16,7%)

Summa
12 

(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
4 

(33,3%)

4
3 

(25,0%)

5 Helt
3 

(25,0%)
Vet ej/
Ej relevant

2 
(16,7%)

Summa
12 

(100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar   

Kursen motsvarade mina förväntningar Antal svar
1 Inte alls 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (16,7%)
4 4 (33,3%)
5 Helt 5 (41,7%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)
Summa 12 (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 (8,3%)
2 0 (0,0%)
3 1 (8,3%)
4 0 (0,0%)

5 Helt
9 

(75,0%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)

Summa
12 

(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 0 (0,0%)

4
4 

(33,3%)

5 Helt
7 

(58,3%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)

Summa
12 

(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 1 (8,3%)
4 4 (33,3%)
5 Helt 6 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)

Summa
12 

(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 (8,3%)

4
5 

(41,7%)

5 Helt
4 

(33,3%)
Vet ej/
Ej relevant

2 
(16,7%)

Summa
12 

(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 (8,3%)
4 4 (33,3%)
5 Helt 6 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)
Summa 12 (100,0%)



Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer   

Jag har fått konstruktiv kritik på mina 
prestationer

Antal 
svar

1 Inte alls 2 (16,7%)
2 2 (16,7%)
3 2 (16,7%)
4 2 (16,7%)
5 Helt 2 (16,7%)
Vet ej/
Ej relevant 2 (16,7%)

Summa
12 

(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
2 

(16,7%)
2 0 (0,0%)

3
2 

(16,7%)

4
4 

(33,3%)

5 Helt
3 

(25,0%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)

Summa
12 

(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 

(16,7%)

4
5 

(41,7%)

5 Helt
4 

(33,3%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)

Summa
12 

(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 1 (8,3%)
4 2 (16,7%)
5 Helt 8 (66,7%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)

Summa
12 

(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 (8,3%)
3 0 (0,0%)

4
3 

(25,0%)

5 Helt
7 

(58,3%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)

Summa
12 

(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 6 (50,0%)
5 Helt 5 (41,7%)
Vet ej/
Ej relevant 1 (8,3%)
Summa 12 (100,0%)

12. Vad anser du om föreläsningarna/lektionerna under kursen?
Vad anser du om föreläsningarna
/lektionerna under kursen?

Antal 
svar

Mycket bra
6 

(50,0%)

Bra
4 

(33,3%)
Godtagbara 1 (8,3%)
Dåliga 0 (0,0%)
Mycket dåliga 0 (0,0%)
Ingen åsikt 1 (8,3%)

Summa
12 

(100,0%)



13. Vad tyckte du om förberedelseuppgifterna inför föreläsningarna?
Vad tyckte du om förberedelseuppgifterna 
inför föreläsningarna?

Antal 
svar

Mycket bra
9 

(75,0%)
Bra 1 (8,3%)
Godtagbara 1 (8,3%)
Dåliga 0 (0,0%)
Mycket dåliga 0 (0,0%)
Ingen åsikt 1 (8,3%)

Summa
12 

(100,0%)

14. Vad anser du om räkneövningarna?
Vad anser du om räkneövningarna? Antal svar
Mycket bra 4 (33,3%)
Bra 7 (58,3%)
Godtagbara 0 (0,0%)
Dåliga 0 (0,0%)
Mycket dåliga 0 (0,0%)
Ingen åsikt 1 (8,3%)
Summa 12 (100,0%)

15. Vad anser du om demonstrationerna under kursen?
Vad anser du om demonstrationerna 
under kursen?

Antal 
svar

Mycket bra 6 (50,0%)
Bra 4 (33,3%)
Godtagbara 1 (8,3%)
Dåliga 0 (0,0%)
Mycket dåliga 0 (0,0%)
Ingen åsikt 1 (8,3%)

Summa
12 

(100,0%)

16. Vad anser du om datorövningarna under kursen?
Vad anser du om datorövningarna under 
kursen?

Antal 
svar

Mycket bra 2 (16,7%)
Bra 4 (33,3%)
Godtagbara 3 (25,0%)
Dåliga 0 (0,0%)
Mycket dåliga 2 (16,7%)
Ingen åsikt 1 (8,3%)

Summa
12 

(100,0%)



17. Hur tycker du att det digitala verktyget Athena fungerade?
Hur tycker du att det digitala verktyget 
Athena fungerade?

Antal 
svar

Mycket bra
6 

(50,0%)

Bra
4 

(33,3%)
Godtagbara 1 (8,3%)
Dåliga 0 (0,0%)
Mycket dåliga 0 (0,0%)
Ingen åsikt 1 (8,3%)

Summa
12 

(100,0%)



Kommentarer till kursutvärdering för
“FK5019 - Elektromagnetism och vågor” VT-2019

Sara Strandberg, strandberg@fysik.su.se

1) Vad var bäst med kursen?

Många studenter lyfter fram föreläsningarna som det bästa med kursen, men även demonstrationerna verkar
ha varit uppskattade.

2) Vad skulle du föreslå för förbättringar?

Många kommentarer handlar om att det var för mycket material och att föreläsningarna kändes packade.
En student föreslår att de tunga härledningarna kan lyftas ut från föreläsningarna och istället erbjudas som
videomaterial. På så sätt kan föreläsniningarna foklusera mer på förståelse. Detta är en jättebra idé som jag
ska försöka genomföra till nästa år. Ett par studenter föreslår också någon form av dugga eller större inlämning
halvvägs in i kursen, vilket också är något jag kommer att överväga.

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.

4) Övriga kommentarer

Mest positiva kommentarer, men en lyfter att kursen känns stressig. Jag ska försöka dra ner på tempot på
föreläsningarna till nästa år genom att lyfta över en del till videomaterial (se ovan).

5) Helhetsintrycket

50% av studenterna ger kursen betyg 4 medan 25% ger kursen betyg 5. Ingen student har satt betyg 1. Det
får anses vara ett relativt gott resultat, men det finns såklart utrymme för ytterligare förbättringar.

6) Studentens insats

Hälften av studenterna är nöjda (betyg 4 eller 5) med sin insats, men en fjärdedel av studenterna har valt
betyg 1 eller 2. Alla studenter (utom en student som svarat “Vet ej”) anser sig ha tagit ansvar för sitt eget
lärande (betyg 3, 4 eller 5) vilket är väldigt positivt.

7) Arbetsbelastning

Eftersom denna kurs går på deltid förväntas studenterna lägga ner 20 timmar per vecka. Majoriteten (62%) av
studenterna svarar också att de lägger ner 16-25 timmar per vecka på kursen. Men hela 23% av studenterna
lägger ner 26 timmar eller mer, vilket möjligen pekar på att kursen är väl omfattande.

8) Tydliga mål

Hälften av studenterna anser att det var tydligt vad de förväntades lära sig, 67% anser att kursens innehåll och
undervisningsformer varit relvanta för de förväntade studieresultaten och 75% anser att kursen motsvarade
deras förväntningar (betyg 4 eller 5). Slutligen är 75% 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 flest studenter (33%) gett betyg 3. Det framgår
tyvärr inte av kommentarerna varför betyget här är lägre än på de flesta andra frågorna.



9) God undervisning

Generellt verkar studenterna tycka att undervisningen fungerat väl. Alla studenter utom en anser att kursens
förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen, 83% av studenterna tycker att kursen var väl strukturerad
och att de kunde förstå det som undervisades och 75% anser att lärarna hjälpt dem att nå de förväntade
studieresultaten (betyg 4 eller 5). Frågorna som rör konstruktiv kritik på prestationer och uppmuntran att re-
flektera 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.

Kursmaterialet får bra betyg (75% har satt betyget 4 eller 5). Jag planerar att behålla kursboken till nästa år,
och kommer även fortsättningsvis att använda Athena som plattform på nätet.

De generella kommentarerna under avsnittet god undervisning är övervägande positiva. En kommentar handlar
om att uppgifterna på räkneövningarna genomgående var svårare än de på tentan, vilket stämmer till viss
del. Det beror framförallt på att tentatalen inte kan vara alltför omfattande eftersom de måste lösas på en
begränsad tid. Till nästa år bör jag förklara mer explicit varför uppgifterna på räkneövningar och tenta kan
skilja i omfattning och komplexitet.

10) Administration och studiemiljö

De flesta studenter ger höga betyg under denna del. 83% av studenterna anser att kursen var väl organiserad,
att de kunnat hitta den information de tyckt sig behöva under kursen samt fått det stöd de behövde (betyg 4
eller 5). En student kommenterar att det var dålig information om var de skulle skriva tentan, något jag ska
försöka förbättra till nästa år.

12) Vad anser du om föreläsningarna under kursen?

83% av studenterna har svarat att de är nöjda med föreläsningarna (betyg 4 eller 5). Kommentarerna är också
övervägande positiva. Men flera lyfter att föreläsningarna ibland var väl stressiga, något jag ska arbeta på till
nästa år (se kommentarer till tidigare frågor).

13) Vad tyckte du om förberedelseuppgifterna inför föreläsningarna?

Studenterna verkar mycket nöjda med förberedelseuppgifterna. Hela 75% ger dem betyg 5 och kommentarerna
är också genomgående positiva. Detta är ett nytt moment som jag lade till i år, och eftersom det mottagits
väl planerar jag att behålla det även nästa år.

14) Vad anser du om räkneövningarna?

Räkneövningarna får goda betyg, och hela 92% av studenterna har satt betyg 4 eller 5. Jag gjorde en del
förändringar i räkneövningarnas utformning inför årets kurs (tog bort diskussionsfrågorna t.ex.) och det verkar
ha varit rätt beslut eftersom betygen är markant bättre än förra året.

15) Vad anser du om demonstrationerna under kursen?

Demonstrationerna får överlag bra betyg (83% har satt betyg 4 eller 5) och även kommentarerna är genom-
gående positiva. Jag planerar inte att göra några stora förändringar här inför nästa år.

16) Vad anser du om datorövningarna under kursen?

Datorövningen var det moment som förra året fick i särklass sämst betyg av studenterna. Hela 57% av
fjolårets studenterna ansåg att datorövningen var dålig eller mycket dålig. Därför har jag inför årets kurs
gjort ett genomgripande arbete för att förbättra detta moment. Jag har tagit bort en del övningar, lagt till
några nya samt skrivit om och förtydligat instruktionerna. Detta verkar ha givit resultat. I år anser 50% av
studenterna att datorövningen var bra eller mycket bra och bara 17% anser att den var dålig eller mycket dålig.
Kommentarerna pekar på att de studenter som är missnöjda framförallt tycker att organisationen var lite rörig
och att väntetiderna vid övningstillfället var för långa. Det grundar sig främst i att studenterna nu redovisar



sina övningar muntligt för assistenterna vid övningstillfället istället för att skriva en rapport i efterhand. Inför
nästa år ska jag arbeta fram en bättre redovisningsmodell för att minska väntetiden.

17) Hur tycker du att det digitala verktyget Athena fungerade?

Studenterna verkar nöja med Athena, och 83% har satt betyg 4 eller 5. Jag planerar att använda Athena 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. Överlag verkar studenterna vara nöjda med lärarna på kursen, vilket är glädjande.

2019-05-29
Sara Strandberg


