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Problem:
Hur kan vi få ingenjörsstudenter att koppla ihop det teoretiska
stoffet i elektromagnetism med praktiska tillämpningar?
Lösningsförslag (projektet):
Låt teoretiska uträkningar direkt följas av mätningar.
Pedagogisk idé:
Om uträkning och mätresultat inte stämmer överens,
har man antingen räknat fel, kopplat fel eller mätt fel.
Göra detta rätt är en ingenjörs arbetsbeskrivning!

Kondensatorer och kapacitans
Räkna ut ersättningskapacitansen mellan b och c.
Räkna ut ersättningskapacitansen mellan a och c.
Koppla upp kretsen och kontrollmät!

Det HÄR

är samma sak som det HÄR!

Kondensatorer

Det HÄR är kondensatorer
Det här är OCKSÅ
en kondensator

Motstånd och resistans
Räkna ut ersättningsresistansen mellan b och c.
Räkna ut ersättningsresistansen mellan a och c.
Koppla upp kretsen och kontrollmät!

Det HÄR

är samma sak som det HÄR!

Preliminära utvärderingsresultat
HT 2018
Formativ utvärdering efter varje lektionstillfälle
(Svarsskala 1-5, där 5 = Ja definitivt och 1 = Nej inte alls)
Fråga

Svar

Det var tydligt vad jag
förväntades göra

Lektion
L3
L4
L5

Genomsnitt Svarande*
4.63
44
4.63
8
4.06
18

Jag upplevde att
mätövningarna var
lärorika

L3
L4
L5

4.32
4.13
3.89

44
8
18

* Antal svarande är inte samma som antalet deltagande
studenter. Formuläret delades inte ut vid varje tillfälle.

Summativ utvärdering efter kursens slut
(Svarsskala 1-5, där 5 = I mycket hög grad och 1 = Inte alls)
Fråga: Under kursen testade vi konkreta mätövningar, som en
hybrid mellan lektion och laboration, under lektion 3, 4 och 5.
Anser du att mätövningarna hjälpte dig att lösa kursens övriga
övningsuppgifter mer effektivt?
Svar: 3.1 (medelvärde). Antal svarande: 56
Fråga: Anser du att de konkreta mätövningarna (lektion 3, 4, 5)
hjälpte dig att förstå kursmaterialet bättre?
Svar: 3.2 (medelvärde). Antal svarande: 56
Typiska kommentarer:
Roliga. Tidskrävande. Jag använde tiden till annat. Bra med “enkel
labb”. Bra för att förstå vad en kondensator är.
Analys:
De studenter som aktivt deltog var mer positiva än hela gruppen
studenter.
Tidsåtgången måste anpassas till kursen.

Information om kursen
Elektromagnetism 1, 5 hp
för civilingenjörsstudenter
åk 2 programmen i
energisystem (ES) och miljöoch vattenteknik (W)
åk 1 för teknisk fysik (F) och
teknisk fysik med materialteknik
(Q).
Typiskt deltagarantal: 120.
Kursinnehåll:

Undervisningsformer:
10-12 salsföreläsningar,
9-12 lektioner, ev räknestuga,
3-4 laborationer.
Examination: laborationer,
skriftlig tentamen.
Frivillig mittkursexamination
(inlämningsuppgifter).

Planerade åtgärder HT 2019
●

●

●

Ersätta nuvarande laboration 1 (“Mätövningar”) med tre
konkreta mätövningar, som har samma kunskapsmässiga
innehåll.
==> tidsneutralt
Göra de konkreta mätövningarna obligatoriska.
==> når de studenter som behöver övningarna mest
Låta varje konkret mätövning ledas av en lektionslärare och en
labbassistent.
==> ytterligare stärka kopplingen mellan teori och praktik
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