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Fasta tillståndets fysik I, 5.0 hp
Kurskod: 1TG300,  Anmälningskod: 14620,  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=749797&toolM

Visa kurs och programfilter

Antal:  24

Resultat
Den här kursvärderingen har besvarats av 26% (24/92) 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: Sammanfatta ditt huvudintryck av kursen genom att markera de ord som bäst beskriver kursen för dig! (Markera så många som du tycker
passar.)

Svarsalternativ:

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

1. stimulerande 8 st. 33%

2. problemlösning 11 st. 46%

3. analyserande 6 st. 25%

4. ämnesfördjupning 12 st. 50%

5. intellektuellt utmanande 11 st. 46%

6. tråkig 3 st. 13%

7. effektiv 2 st. 8%

8. onödig 0 st. 0%

9. aha-upplevelse 7 st. 29%

10. utantill-kunskap 5 st. 21%

11. engagerande 5 st. 21%

12. för svår 2 st. 8%

13. för lätt 0 st. 0%

14. intressant 14 st. 58%

15. spretig 4 st. 17%

16. tung 6 st. 25%

17. praktisk tillämpning 7 st. 29%

18. ineffektiv 2 st. 8%

19. nyttig 12 st. 50%

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:  24

Antal:  24

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,0 / 5

Antal:  24

Medianvärde: 3 Medelvärde: 2,9 / 5

2: Hur många timmar/vecka har du i genomsnitt totalt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd undervisning)?

Svarsalternativ:

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

1. 0-14 tim 10 st. 42%

2. 15-24 tim 9 st. 38%

3. 25-34 tim 5 st. 21%

4. 35-44 tim 0 st. 0%

5. 45-54 tim 0 st. 0%

6. 55 tim eller mer 0 st. 0%

3: I vilken grad har kursen bidragit till att du fått nya ämneskunskaper?

Svarsalternativ:

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

1. Inte alls 0 st. 0%

2. I låg grad 1 st. 4%

3. I viss grad 5 st. 21%

4. I hög grad 11 st. 46%

5. I mycket hög grad 7 st. 29%

4: I vilken grad har kursen bidragit till en inblick i aktuell forskning inom området?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 2 st. 8%

1. Inte alls 0 st. 0%

2. I låg grad 7 st. 29%

3. I viss grad 10 st. 42%

4. I hög grad 5 st. 21%

5. I mycket hög grad 0 st. 0%
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Antal:  24

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,0 / 5

Antal:  24

Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,7 / 5

5: I vilken grad anser du att läraren/-na var engagerade i sin undervisning?

Svarsalternativ:

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

1. Inte alls 0 st. 0%

2. I låg grad 0 st. 0%

3. I viss grad 5 st. 21%

4. I hög grad 13 st. 54%

5. I mycket hög grad 6 st. 25%

Tyckte det var svårt att hänga med och förstå föreläsningarna, komplicerat med mycket matte

Jag tycker att lärarna har alla visat intresse att lära ut och generellt varit bra

Jag tycker att Tapati som lektionslärare var fantastiskt bra! Hade troligen varit ännu bättre irl, men under omständigheterna löste hon
det superbra och lät oss räkna men förklarade mycket tydligt när man frågade och gav sedan genomgång på rätt svar. Mycket bra
upplägg och engagerad lärare! Hon var även mycket schysst o svarade på frågor under tentap över mail. Tomas har varit väldigt rolig
under föreläsningarna, kul med lite skämt o härlig energi.

Tapari var superengagerad!

6: I vilken grad har du haft nytta av den återkoppling du fått på kursen (t ex genom interaktion på lektioner och projekt)?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 4%

1. Inte alls 0 st. 0%

2. I låg grad 3 st. 13%

3. I viss grad 6 st. 25%

4. I hög grad 8 st. 33%

5. I mycket hög grad 6 st. 25%

det var väldigt svårt att ha lektioner via zoom. kändes inte naturligt att fråga frågor och jag satt mest och väntade på att få höra svaret
men sen hann jag ändå inte skriva ner det när förklaringen kom

Det hade kunnat var mer interagerande på projekten om grupperna var mindre. Vi var 9st i min grupp vilket gjorde att vi delade upp
frågorna och gjorde en i var som vi sen presenterade - dvs jag tror att jag hade lärt mig mer om vi varit 4st i gruppen så att vi hade
jobbat tillsammans mer med frågorna och varit mer delaktiga i presentationen.

Jag vill framförallt höja miniprojekten som ett bra sätt att få lära sig och att få återkoppling. Lektionernas upplägg har jag också gillat,
de var troligen lite sämre på distans än vad det skulle varit i normala fall men fortfarande bra-
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Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,6 / 5
Antal:  24

Antal:  24

Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,3 / 5

Antal:  24

Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,0 / 5

7: Kursens examination/-er har ställt krav på djupare förståelse (såsom analys, utvecklade resonemang och komplex problemlösning)

Svarsalternativ:

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

1. Instämmer inte alls 0 st. 0%

2. Instämmer i låg grad 4 st. 17%

3. Instämmer i viss grad 7 st. 29%

4. Instämmer i hög grad 7 st. 29%

5. Instämmer helt 6 st. 25%

Det var bra frågor som reflekterade lektionerna men vissa frågor var exakt samma som på gamla frågor - med samma siffror.

Det är en rätt svår kurs för en kemist, men jag tycker inte den har varit för svår. Bra nivå helt enkelt.

Nja för miniprojekten, nej för tentan

8: I vilken grad bedömer du att det du lärt dig på kursen har förberett dig för ett framtida arbetsliv?

Svarsalternativ:

0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 4%

1. Inte alls 0 st. 0%

2. I låg grad 2 st. 8%

3. I viss grad 13 st. 54%

4. I hög grad 6 st. 25%

5. I mycket hög grad 2 st. 8%

9: Hur nöjd är du med kursen i stort?

Svarsalternativ:

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

1. Mycket missnöjd 0 st. 0%

2. Ganska missnöjd 2 st. 8%

3. Varken nöjd eller missnöjd 4 st. 17%

4. Ganska nöjd 11 st. 46%

5. Mycket nöjd 7 st. 29%
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Antal:  1410: Övriga synpunkter:
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Very thankful for the lesson leaders and the mini project supervisors! Their insights were super helpful to understand the material.
Especially Tapati was amazing of how she went through problems, first with some background info, some clues but still letting us try
the problems before she gave the answers, and she was very good at explaining the material, as she gave us time to process the
information. The lectures were good as the material was following a logical outline. However, it is difficult to take in all information
through powerpoints as it tends to go too fast. It would be better to figure out a way to have a way of writing notes on a virtual
blackboard (not with the pointer, as it is impossible to see what is written then). It was good that the lectures and lessons were recorded
and published, so that one could go back and review difficult topics. Overall, a super interesting topic that I would love to dig deeper
into in the future, Also, very good to have access to so many old exams to be able to test oneself many times!

Good teachers, especially Tapati.

Jag tycker att ni gjorde ett jättebra jobb med föreläsningar, lektioner och projekt via zoom.

Känns som examinationen hade kunnats göras om, tentan är betydligt lättare än innehållet.

Svår men jättebra kurs!

Föreläsaren hade ofta fel fokus och kände att han behövde förklara matte istället för kemi. Föreläsningarna hade power point
presentationer som var alldeles för långa för att hinnas med under två timmar och föreläsaren stressade ofta igenom dem. Det var
ganska hopplöst att försöka hinna anteckna det man tyckte var viktigt. Tekniska fysiker studenter tycker att kursen innehåller för
mycket kemi, medan kvantfysiska bakgrunden är tillräcklig. Man tar för givet att kemikunskaperna från gymnasiet fortfarande sitter,
men det gör de inte alltid. Studenter från material- och kemiprogram tycker istället att kvantfysiken är det svåra och att för mycket tid
läggs ner på att förklara kemin. Det borde helt klart göras separata kurser för fysiker och kemister så att ingen ska uppleva att kursen
inte är till för deras program.

Jag skulle vilja sammanfatta kursen som svår och tung, men väldigt intressant och rolig. Jag tycker uppläget med lektioner
föreläsningar och miniprojekt har fungerat bra. Lagom många och på en bra nivå. Den största kritiken jag tror jag har till kursen är att
det som är precis i början i kursen är väldigt upp och ner med svårigheten och vad som anses svårt mellan programmen. Olika program
är helt enkelt olika förbereda med olika saker. Det gör att man kan tappa fokus då det redan är saker man kan, för att sedan helt plötsligt
hoppa till något som är totalt obekant i samma föreläsning. Men inser också att det kanske är svårt att göra på ett annat sätt utan att dela
upp kursen för olika program.

Tentan som hemtenta kan ha varit lite väl lätt. Tycker dock överlag att konceptet att man kan bli godkänd på två olika sätt är mycket
trevligt! Som kemist brukar man ha 50% på hela tentan och 50% på varje del, det var härligt att få en ny form av tenta. Sen tycker jag
att man hade kunnat skrivit mer på papper med kamera som filmar det även vid distansundervisning, då detta underlättar starkt ens
inlärning genom att själv skriva. Miniprojekten var SUPERBRA, dock hade jag gärna haft hälften så stor grupp att jobba i så alla
verkligen måste göra uppgifter o lära sig. Lektionerna var också superbra, hade nog gett mer om de var irl (blir så stort o fråga en liten
fråga på zoom, som man hade kunnat ställt lite lätt o snabbt irl). Jag gillar tentor som har koncepförståelse vilket denna tyvärr inte hade
jättemycket för, men jag kan tycka det är ok då man examinerar det via miniprojekten. Jag vet liksom inte alltid konceptuellt riktigt vad
jag räknar på under tentauppgifterna, vad är liksom reciproka rymden? Till sist vill jag lyfta att det suger att läsa en kurs K tillsammans
med F då vi har så otroligt olika bakgrund. När vi pratar miller indices så har K redan examinerat detta i en kurs mer än ett år tidigare
medan F sitter som frågetecken. Då zoonar man som K-student ut under föreläsningen o missar sen när Tomas går in på ett område som
man inte läst om förut. Vice versa för F. Det hade varit så mycket lättare om man läste den separat och hade sparat mycket tid.
Dessutom hade man kunnat prata "fysikspråk" eller "kemispråk" så att ens publik förstår. För övrigt har kursen varit intressant och
roligt, och jag tycker Tomas gjort ett bra jobb! Tar ni in tipsen jag listat ovan hade den blivit helt perfekt! :)

Jag tyckte att det var en bra kurs men hjälptes mycket av att tidigare läst en kurs i grundläggande kemi vilket gjorde första delen av
kursen relativt enkel (kristall-strukturer mm). Dessutom har jag läst kvanmekanik på relativt avancerad nivå vilket gjorde den aspekten
enklare att förstå också. Generellt kändes det som att kursen blandar två tidigare ganska skillda ämnen och jag förstår dem som säger
att kursen känns tung om de inte har vana från tidigare kurser. I vilket fall upplevde jag det som en intressant kurs på en lagom
övergripande nivå. Speciellt vill jag berömma miniprojekten som bidrog väldigt mycket till förståelsen och lärandet! Att få diskutera
flertalet frågor med sina kursare och att få feedback i flera steg gjorde att koncepten verkligen satte sig.

miniprojekten var riktigt bra! Riktigt svåra (positivt svåra) uppgifter soim balanserades med en stor grupp. Jag upplevde att sitta med
projekten underlättade under det senare tentaplugget. Enklare att räkna när man förstår fysiken/vad som faktiskt händer.

Miniprojketen var riktigt roliga samt lärande och fungerade bra trots distansundervisningen.

Projekten har varit väldigt bra och lärorika. Det var ett väldigt bra sätt få en ökad förståelse för vad vi gått igenom på föreläsningarna.
Jag tyckte även att labben gick väldigt bra på distans och jag tyckte det var väldigt bra att kunna examinera den med ett seminarium
istället för en rapport.

Jag är visserligen glad att jag fått gå kursen, men jag tycker inte den borde vara obligatorisk på teknisk fysik eftersom den inte känns
100% relevant. Jag hade gärna haft mer fokus på teori och statistisk mekanik och mindre fokus på "problemlösning medelst physics
handbook"
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För mycket text på powerpoints, svårt att hinna med. Lektionerna var extremt viktiga för att förstå innehållet ordentligt!

Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för hela kursvärderingen


