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Mikro- och nanoteknik I, 5.0 hp
Kurskod: 1TE015,  Anmälningskod: 14027,  33%, DAG, NML
vecka:  44 - 02 Termin:  HT 2020  (2020-10-26 - 2021-01-17)

Direktlänk till kursvärderingen för studenter:

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/evaluation?uusp.portalpage=true&toolAttachmentId=719212&toolM

Visa kurs och programfilter

Antal:  15

Antal:  15

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,3 / 5

Antal:  15

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,5 / 5

Resultat
Den här kursvärderingen har besvarats av 23% (15/66) av studenterna.

Skriv gärna sammanfattningar av fritextsvar/kommentarer för varje fråga innan du publicerar. Att redan ha gjort sammanfattningar av god kvalitet underlättar
arbetet med kursrapporten. Observera att granskning ur integritetssynpunkt ska ske om fritextsvar publiceras eller skrivs ut. Se Riktlinjer för
kursvärderingar och rekommendationerna  för praktiska råd och tips.

1: Vilket program läser du?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Q 4 st. 27%

2. K 9 st. 60%

3. F 2 st. 13%

4. Annat 0 st. 0%

2: Mitt allmänna omdöme om kursen är

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Mycket dålig 1 st. 7%

2. 2 st. 13%

3. 6 st. 40%

4. 4 st. 27%

5. Mycket bra 2 st. 13%

3: Kursens svårighetsgrad har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Alldeles för låg 0 st. 0%

2. För låg 1 st. 7%

3. Lagom 7 st. 47%

4. För hög 6 st. 40%

5. Alldeles för hög 1 st. 7%

http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=14365
https://mp.uu.se/documents/432512/894455/Rekommendationer.pdf/57c6c3b9-825a-4a6f-94dc-268dc83bf59e
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Antal:  15

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,7 / 5

Antal:  11

Antal:  15

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,1 / 5

4: Kraven på arbetsinsats per poäng har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Alldeles för låga 0 st. 0%

2. För låga 0 st. 0%

3. Lagom 7 st. 47%

4. För höga 5 st. 33%

5. Alldeles för höga 3 st. 20%

5: Hur många timmar har du uppskattningsvis totalt lagt ner på kursen?

10-14 hours per week

10 timmar i veckan

15-20 timmar per vecka

1/per day

Ingen aning

Alla föreläsningar + Labb + 20 h

100

Ca 10-15 h per vecka och nu innan tenta ca 60-70 h.

När jag räknade blev det i genomsnitt ca 30 timmar i veckan inkl föreläsningar och eget arbete. Det ger totalt 300 timmar då om kursen varit 10
veckor.

vet ej, mycket

70

6: Mina förkunskaper har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Otillräckliga 0 st. 0%

2. 3 st. 20%

3. 8 st. 53%

4. 3 st. 20%

5. Tillräckliga 1 st. 7%
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Antal:  15

Antal:  15

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,7 / 5

Antal:  15

Antal:  15

7: Jag tror att jag kommer att ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 2 st. 13%

1. Ja 12 st. 80%

2. Nej 1 st. 7%

8: Jag anser att kommunikationen mellan lärare och studenter har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Bristande 0 st. 0%

2. 0 st. 0%

3. 7 st. 47%

4. 5 st. 33%

5. Mycket god 3 st. 20%

9: Gavs vid kursstart information om resultatet av tidigare kursvärderingar och de åtgärder som vidtagits med anledning av dem?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 5 st. 33%

1. Ja 9 st. 60%

2. Nej 1 st. 7%

10: Gavs tillfälle att under kursens gång på schemalagd tid ge skriftliga och anonyma synpunkter på hur den pågående kursen skulle kunna förbättras (s.k.
mittkursvärdering)?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 6 st. 40%

1. Ja 4 st. 27%

2. Nej 5 st. 33%
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Antal:  9

Antal:  9

11: Kommentarer om allt från undervisningsformer till lärares inatser:

All other lectures I have had during this fall have been recorded and it has been so good. It gives you a chance to repeat and listen again. In normal
circumstances when the teaching are on campus this is not possible. But now there is a possibility for this and it would be really good.

Lena du är riktigt grym, jättesynd att kursen fick vara på distans Jag gick på en halv föreläsning hos läraren som hade aktuatorer. VäldigtLena du är riktigt grym, jättesynd att kursen fick vara på distans Jag gick på en halv föreläsning hos läraren som hade aktuatorer. Väldigt
oengagerat (hänvisar till att vi ska läsa kompendiet hela tiden) och tråkigt. Påstod även att inspelade föreläsningar ska försämraoengagerat (hänvisar till att vi ska läsa kompendiet hela tiden) och tråkigt. Påstod även att inspelade föreläsningar ska försämra
inlärningsförmågan. Var har du läst detta? När har vi någonsin varit i en situation där vi varit tvungna till att läsa på distans, och inspeladeinlärningsförmågan. Var har du läst detta? När har vi någonsin varit i en situation där vi varit tvungna till att läsa på distans, och inspelade
föreläsningar inte varit till fördel?föreläsningar inte varit till fördel?

Aktuatorkompendiet hade många begrepp vi aldrig gått igenom

Laborationen var dålig rakt igenom, detta bör fixas inför nästa år. Det som sker i labbet är otydligt, lärarna opedagogiska och egoistiska.
Förberedelserna var också dåliga, otydligt vad som var rätt och fel. Mer frågor bör gås igenom, inför lektioner i tillägg till seminarierna.

Svårt att ge feedback pga corona, tycker ni har gjort bra utifrån förutsättningar. Enda som varit riktigt konstigt är övnings-hemtentan, vilket varje
uppgift är ett helt projekt i sig. Att steg för steg beskriva tillverkningen av ett MEMS system är en heldagsuppgift för oss vanliga dödliga (förstår att
det kanske är enkelt för er lärare). Så får se hur tentan går

Jag har inte haft flipped klassrum tidigare, så har inget att jämföra med. Jag deltog på alla tillfällen. Jag hade dock känslan att videon man såg innan
gav mer en tillfället man diskuterade under. Man kanske kan ha fler typer av frågor eller något liknade då för att fördjupa och verifiera ens kunskaper.
Tror det hade gjort att den delen hade blivit mer värdefull. Jag vill dock också påpeka att det relativt låga deltagandet inte endast beror på kvalitén
utan också är ett faktum att många elever inte gillar att delta i diskussioner med folk de inte känner. Därför kanske det ser värre ut en vad det
egentligen är.

Flipped classroom var inte så givande, rörigt med diskussion och det var svårt att ta ut kontentan.

Jag tycker att föreläsarna har gjort ett jättebra jobb utifrån förutsättningarna. Föreläsningarna har varit väldigt bra och pedagogiska, men jag kände att
det var för lite tid vid varje område och det var svårt att förstå mer än grundläggande. Det kändes inte så bra på frågestunden när ni sa
"föreläsningarna och instuderingsfrågorna är the basics, tentan kommer vara på avancerad nivå eftersom det här är en avancerad kurs" och jag tyckte
verkligen att det speglade tentan. Kursinnehållet är jätteintressant och har lärts ut på ett bra sätt - men inte på den avancerade nivå som ni efterfrågade
på tentan. Tentan krävde ALLDELES för hög nivå och kändes som att vi skulle kunna lika mycket som er föreläsare som studerat det här ämnet i
flera år och på mycket djupare nivå än vi studenter som lagt 10 veckor på det här.

I have many problems when revising the course as the structure of slides are a little confusing, so I have to spend a lot of time figuring out the
important content if I don't have much knowlege before. And I hope in the end there will be a clear summary about the whole part and a clear
quirement about the course. Also for online course, I think the dissussion among students may be no needed.

12: Vad i denna kurs har varit särskilt bra?

All the practical moments in the course is really good. The laboration the planning of the laboration and the nanotechnology seminar. I also expect
that the company visits would have been really good if we would have gotten a chance to do them IRL but corona!

Jag tyckte labben var bra och Simon var väldigt duktig! Debatterna i slutet var en riktigt bra ide och borde finnas i alla kurser! Däremot borde vi fått
veta att det skulle debatteras så att vi faktiskt kunde förbereda lite, och då hade vi kunnat ha lite mer "vetenskapliga" diskussioner - något som
verkligen saknas i vårt program. Med det sagt var det en riktigt bra ide

Pressure sensor lab

Den kan vara bra om man har lust att läsa vidare på MST-spåret. Jag lärde mig att detta är inget jag vill hålla på med, så det tycker jag var bra. Dock
tror jag att man skulle kunna göra det mer intressant än vad ni har lyckats med. Jag tycker att varje enskild föreläsare var bra men det blir
osammanhängande när det är mycket olika personer osv, och det handlar mycket om att man vill visa vad man har gjort.

Diskussioner, labbar

Jag har uppskattat att man får en ganska heltäckande bild över hur saker fungerar

Tyckte att seminariet i slutet med "battle" var roligt

Kursinnehållet och Lena

The content is quite full and interesting and I am appealed to learn more about this area.
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Antal:  9

Antal:  15

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,9 / 5

13: Vilka åtgärder kan förbättra kursen?

Share more exams for practice. I perceived the course as quite messy but do not know how to improve this. It is interesting and a fun topic though.
Maybe do not do a google exam, it is quite weird to have questions on a exam where you might ask questions that might not have been covered in the
course. For me that just makes me feel like you want to make it tricky for the students.(have not done the exam when I write this)

Svårt att veta eftersom det var på distans och det är nytt för alla. Lena skötte det bra. Jag har glömt namnet på läraren som experimenterade med
flipped classroom, men jag tycker att det var ett bra försök och helt rätt att försöka sig på sätt att göra distansundervisningen bra. Kanske om vi istället
för att gå igenom svar kunde ha debatter, så tvingas alla engarera sig! Iden om debatter var helt fantastisk!

Inte utföra kursen på distans

En mer sammanhängande kurs. Tre föreläsare, med tre egna områden gör allt osammanhängande och bara rörigt. En bättre struktur och
sammankoppling av kursen hade varit bra. Kursboken är orimligt dyr, BYT! Tentan var det mest horribla experimentet jag varit en del av. Att
komplicera saker så extremt gör det varken bra för er lärare eller oss studenter. Villkoren jämfört med tidigare års studenter blir en astronomisk
skillnad så det enda rätta av en student blir att blanka tentan. Att testa saker som inte gåtts igenom under kursen blir för dumt, man vet inte vad man
ska öva på och det kokar ner till att den som är bäst på att söka på internet vinner. "sök upp en pressurewire och beskriv med dessa ord" blir också för
dumt, här tror jag att ni lärare måste se er själva i spegeln och fundera på om det verkligen är detta som man bör testa hos studenter. När ni har
formulerat en fråga, kolla på den en stund och fundera på om det är på en rimlig nivå och om den är relevant. Att söka upp ett produktblad och
förklara med dessa ord anser jag inte är relevant om man kollar i kursmålen. Jag förstår att det är svårt för er också, men man behöver inte komplicera
saker bara för att det är en hemtenta, man kan göra enklare modifikationer för att hålla det på en rimlig nivå tycker jag.

Tydligare övningsuppgifter med fullständiga svar för saker som MEMStillverkning osv. Tycker det är jättesvårt att veta hur jag ska kunna plugga på
en sån fråga i förväg utan något att jämföra med.

Jag tycker att det ibland är väldigt svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på. Detta kan också vara en effekt av att allt presenteras på power point
så att lärarna har möjlighet att visa mer saker på en kortare tid. Det är också svårare att lista ut vad som är viktigt och vad som är bara lite extra för kul
skull. Som ex, det vissas en ekvation på presentationen, då måste jag lista ut (utan att veta så mycket om ämnet) hur viktig den är och vad jag ska få ut
av den. Är det bara för att visa man kan räkna ut det? Är det att jag ska se att det är temperaturberoende? Är det så att jag förväntas att kunna använda
denna senare och räkna ut detta själv? Helt enkelt svårt och veta vad jag ska få ut av allt

Genomgång och sammanfattning

inte göra så att man får reda på poängen (som är felaktig) från en del av tentan. detta gjorde att jag blankade resten av tentan föra att det mest troligt
var kört. - inte rimligt att man får saker på tentan som man readan examinerats på under kursens gång genom laborationer. -inte okej att ha en sådan
svår och stor tenta (7h en söndag kväll), för 3hp. riktigt ormmiligt

For the whole course, I think more clear requirement is needed, I always can not find the main aim of the course for revsing, which makes feel
frustrated and confused.

14: Föreläsningarna om material och processning har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. 1 0 st. 0%

2. 2 0 st. 0%

3. 3 5 st. 33%

4. 4 6 st. 40%

5. 5 4 st. 27%



28/01/2021 Mikro- och nanoteknik I, 5.0 hp , Studentportalen - Uppsala universitet

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portalpage=true&mode=tool-evaluation&toolMode=view&entityId=196636&toolAtt… 6/10

Antal:  15

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,1 / 5

Antal:  15

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,3 / 5

Antal:  6

15: Föreläsningarna om sensorer har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. 1 1 st. 7%

2. 2 3 st. 20%

3. 3 5 st. 33%

4. 4 6 st. 40%

5. 5 0 st. 0%

16: Föreläsningarna om aktuatorer har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. 1 1 st. 7%

2. 2 2 st. 13%

3. 3 5 st. 33%

4. 4 6 st. 40%

5. 5 1 st. 7%

17: Kommentarer om undervisningen

MEMS Fabrication part: Lena is without a doubt very competent and has so much knowledge about this field(you notice that when people ask
questions) but I would like som clearer structure in the PowerPoint. Maybe start the presentation with what topics will be covered and have that as a
heading/title on all slides regarding that topic it would give a lot more structure for me at least. Sensors: The videos before the lectures are a good
idea but then on the actual lecture it has to be that you go further in dept on the area. If you use the technique of videos to watch before it should just
be to cover basic concepts so there is time for more in dept explanations and such on the lecture. I do not feel I learned much from just listening to
other peoples question regarding the movies. Go through actuall new material on the lecture. Provide suggested reading to the topic, for example
accelerometer info is found on page 100-110 in the course litterature. This gives us a chance to read up on stuff. Actuators: Really interesting part.
The actuator kompendium is okay but feel a bit shallow sometimes and when I am trying to do the practice exams I do not feel the questions matches
the knowledge and material covered in the kompendium. Stefan is really good though and I think if you add some more material in the kompendium
it will go from being a good resource to a great one. Overall comment: As an F studenten it would be good it some of the chemical abbreviations
where explained. Such as PZT, the different acids and such, we do not know about them and we do not know the properties of these and it feels like it
is taken for granted that you do.

Jag gillar indén med flipped cassroom, men det var lite otydligt vad vi skulle få ut av det. Jag uppskattar dock lärarens enagemang och at han
verkligen ville få det att funka bättre vid distans än vad vanliga föreläsningar gör.

Tycker den har varit rimlig givet distans

Se mina övriga kommentarer

Tentamen var riktigt svår, föreläsningarna och instuderingsfrågor låg på grundläggande nivå men tentamen var alldeles för avancerad. Svårt att hitta
information på nätet och böckerna är också på grundläggande nivå

Teachers are very nice people for explaining very patiently, but I have to say, the slides are not so good, not only for lectures but also for revising.
And also the whole structures of lectures are not clear expecially for people like me who are not learning about this area before.I know that the outline
is quite clear but the order of content makes me confusing especially sensor part because of no corresponding part in reference book.And I hope the
requirement can be more clear and important point can be more clear ,otherwise the whole lectures are more and more boring with time.
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Antal:  13

Medianvärde: 5 Medelvärde: 4,4 / 5

Antal:  7

Antal:  15

Medianvärde: 5 Medelvärde: 3,9 / 5

18: Seminarium i nanoteknologi har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. 1 0 st. 0%

2. 2 0 st. 0%

3. 3 2 st. 13%

4. 4 4 st. 27%

5. 5 7 st. 47%

19: Ge gärna förslag hur nanoseminariet kan utvecklas och förbättras!

It was really good. A bit messy due to zoom but very fun.

Jag tyckte inte om flipped class room. Jag är mer van med att anteckna under föreläsningar. Bra med inspelade videor dock. Aktuatordelen kan bli
bättre organiserad den var lite långsam.

Jättekul!

Gav feedback till läraren på plats. Men längre seminarie, och efter grupperna fått argumentera för sig, istället för att ha en minut där båda grupperna
pratar i mun på varandra dela upp det i flera 30-60sek stunder där bara en grupp får tala och sedan får nästa svara på argumenten och ge sina egna.

Det var roligt!

Seminariumet var jättebra, det var ett roligt upplägg och jag kände att jag lärde mig mycket samtidigt som jag blev intresserad av att läsa och lära mig
mer.

The seminar is quite interesting, but it is better to give a instrument before the seminar.

20: Laborationerna har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. Inte alls värdefulla 1 st. 7%

2. 2 st. 13%

3. 3 st. 20%

4. 1 st. 7%

5. Mycket värdefulla 8 st. 53%

Pga corona. Dock hann vi göra labben med trycksensorn, men tyckte det var för uppstyrt - vi gjorde ju egentligen inget labbande utan det fanns en
förbestämd plan. Förstår att det kanske måste vara så dock och skulle kanske haft en bättre erfarenhet ifall vi inte hade corona och vi fick delta i fler
labbar.

Det var en spännande och intressant labb men eftersom vi studenter inte gjorde så mycket var det svårt att hänga med i vad som hände när. Det hade
nog kunnat göras ännu tydligare.
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Antal:  14

Medianvärde: 5 Medelvärde: 3,9 / 5

Antal:  15

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,8 / 5

Antal:  6

21: Laborationerna har varit

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0%

1. 1 1 st. 7%

2. 2 2 st. 13%

3. 3 2 st. 13%

4. 4 1 st. 7%

5. 5 8 st. 53%

Really good. Simon was a very good lab assistent. Very easy to talk to and good at explaining the concepts.

Varför kommer denna fråga två ggr?

22: Att introducera ämnet aktuatorer med workshop var:

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 7%

1. Inte alls värdefull 2 st. 13%

2. 0 st. 0%

3. 3 st. 20%

4. 3 st. 20%

5. Mycket värdefull 6 st. 40%

23: Vad skulle kunna fungerat bättre med Zoom-undervisningen?

Record the lectures. If you have PowerPoints add reference to pages in course literature(like Stefan did in actuator part).

Spela in alla föreläsningar eller ha mer information på slidesen som Lenas del där var det tydlig information på slidesen.

Mindre breakoutrooms.

Jag hade gärna sett mer användning av kameror som visar något läraren skriver på ett papper eller likande. Jag förstår att det enklaste är att ha en PP
och visa från den. Det är nästan omöjligt att inte ha med något sådant. Men det är svårare att hålla uppe fokuset när man bara ser slide efter slide. Men
min inlärning blir generellt så mycket bättre av att få skriva och anteckna saker i en rimlig takt från något läraren skriver.

Att inte ta emot frågor under föreläsningarna, det tog upp mycket tid från själva föreläsningen och gjorde att det blev stressigt att gå igenom
innehållet. Speciellt när det var en student som konstant ställde frågor så att vi aldrig kunde gå vidare. Hade varit bättre om man fick mejla in frågor
eller skriva i chatten och att de sista 10 minutrarna på varje föreläsning dedikerades endast till att svara på frågor som skickats in.

it is quite good for me so far.

Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för hela kursvärderingen
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