
FK5024 - Nuclear and Particle Physics, Astrophysics and Cosmology

Respondents: 18
Answer Count: 12

Answer Frequency: 66,67 %

11. Overall impression
Overall I am satisfied with this 
course

Number of 
Responses

1 Not at all 2 (18,2%)
2 1 (9,1%)
3 3 (27,3%)
4 4 (36,4%)
5 Completely 1 (9,1%)
Don't know 0 (0,0%)
Total 11 (100,0%)

12. Student contribution

I am satisfied with my own effort in the course   

I am satisfied with my own effort 
in the course

Number of 
Responses

1 Not at all 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (27,3%)
4 5 (45,5%)
5 Completely 2 (18,2%)
Don't know 1 (9,1%)
Total 11 (100,0%)

I took responsibility for my own learning in the course   

I took responsibility for my own 
learning in the course

Number of 
Responses

1 Not at all 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (27,3%)
4 2 (18,2%)
5 Completely 6 (54,5%)
Don't know 0 (0,0%)
Total 11 (100,0%)

13.  Work load
Indicate how many hours per week on 
average you have spent on the course, 
including self-studies and scheduled 
study time

Number of
Responses

<5 0 (0,0%)
5-15 5 (45,5%)
15-25 2 (18,2%)
25-35 3 (27,3%)
35-45 1 (9,1%)
45-55 0 (0,0%)
>55 0 (0,0%)

Total
11 

(100,0%)



14. Clear aims

It was clear to me what I was expected to learn   

It was clear to me what I was 
expected to learn

Number of 
Responses

1 Not at all 3 (27,3%)
2 3 (27,3%)
3 3 (27,3%)
4 1 (9,1%)
5 Completely 1 (9,1%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)
Total 11 (100,0%)

I felt that the course content and teaching methods were relevant to the 
learning outcomes   

I felt that the course content and 
teaching methods were relevant to the 
learning outcomes

Number of
Responses

1 Not at all 1 (9,1%)
2 0 (0,0%)
3 6 (54,5%)
4 3 (27,3%)
5 Completely 1 (9,1%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)

Total
11 

(100,0%)

The examination tested how well I had achieved the learning outcomes   

The examination tested how well I had 
achieved the learning outcomes

Number of 
Responses

1 Not at all 1 (9,1%)
2 0 (0,0%)
3 2 (18,2%)
4 1 (9,1%)
5 Completely 3 (27,3%)
Don't know/
Not relevant 4 (36,4%)
Total 11 (100,0%)

The course corresponded to my expectations   

The course corresponded to my 
expectations

Number of 
Responses

1 Not at all 1 (9,1%)
2 2 (18,2%)
3 5 (45,5%)
4 2 (18,2%)
5 Completely 1 (9,1%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)
Total 11 (100,0%)



I feel that I will have use of what I have learnt after my studies   

I feel that I will have use of what I 
have learnt after my studies

Number of 
Responses

1 Not at all 2 (18,2%)
2 0 (0,0%)
3 3 (27,3%)
4 4 (36,4%)
5 Completely 1 (9,1%)
Don't know/
Not relevant 1 (9,1%)
Total 11 (100,0%)

15. Good teaching

The course prerequisites were sufficient to follow the course   

The course prerequisites were 
sufficient to follow the course

Number of 
Responses

1 Not at all 1 (10,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (30,0%)
4 1 (10,0%)
5 Completely 4 (40,0%)
Don't know/
Not relevant 1 (10,0%)
Total 10 (100,0%)

I felt that the course was well structured   

I felt that the course was well 
structured

Number of 
Responses

1 Not at all 1 (10,0%)
2 1 (10,0%)
3 4 (40,0%)
4 1 (10,0%)
5 Completely 3 (30,0%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)
Total 10 (100,0%)

I felt that the teachers have helped me to reach the learning outcomes   

I felt that the teachers have helped me 
to reach the learning outcomes

Number of 
Responses

1 Not at all 1 (10,0%)
2 0 (0,0%)
3 2 (20,0%)
4 3 (30,0%)
5 Completely 4 (40,0%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)
Total 10 (100,0%)



I could understand what was being taught   

I could understand what was 
being taught

Number of 
Responses

1 Not at all 1 (10,0%)
2 0 (0,0%)
3 3 (30,0%)
4 2 (20,0%)
5 Completely 4 (40,0%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)
Total 10 (100,0%)

I have received constructive feedback on my performance   

I have received constructive 
feedback on my performance

Number of 
Responses

1 Not at all 0 (0,0%)
2 2 (20,0%)
3 3 (30,0%)
4 2 (20,0%)
5 Completely 3 (30,0%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)
Total 10 (100,0%)

I was encouraged to reflect on my learning during the course   

I was encouraged to reflect on my 
learning during the course

Number of 
Responses

1 Not at all 2 (20,0%)
2 1 (10,0%)
3 0 (0,0%)
4 3 (30,0%)
5 Completely 3 (30,0%)
Don't know/
Not relevant 1 (10,0%)
Total 10 (100,0%)

The course material helped me in my work to achieve the learning outcomes 
(literature, e-resources etc.)   

The course material helped me in my 
work to achieve the learning outcomes 
(literature, e-resources etc.)

Number of
Responses

1 Not at all 1 (10,0%)
2 2 (20,0%)
3 3 (30,0%)
4 2 (20,0%)
5 Completely 2 (20,0%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)

Total
10 

(100,0%)



16. Administration and study environment

I felt that the course was well organized   

I felt that the course was well 
organized

Number of 
Responses

1 Not at all 1 (9,1%)
2 3 (27,3%)
3 2 (18,2%)
4 3 (27,3%)
5 Completely 2 (18,2%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)
Total 11 (100,0%)

I have been able to find the information I felt I needed before and during the 
course   

I have been able to find the information 
I felt I needed before and during the 
course

Number of
Responses

1 Not at all 1 (9,1%)
2 1 (9,1%)
3 2 (18,2%)
4 4 (36,4%)
5 Completely 3 (27,3%)
Don't know/
Not relevant 0 (0,0%)

Total
11 

(100,0%)

I was able to get support when I needed it   

I was able to get support when I 
needed it

Number of 
Responses

1 Not at all 1 (9,1%)
2 1 (9,1%)
3 0 (0,0%)
4 1 (9,1%)
5 Completely 5 (45,5%)
Don't know/
Not relevant 3 (27,3%)
Total 11 (100,0%)
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Kursreflektion Kärn- och partikelfysik, 
astrofysik och kosmologi, FK5024

HT2016

Rahman Amanullah

Den stora utmaning har varit att sammanfoga de tre ämnena till en sammanhängande 
kurs.  De tre ämnena saknar på inget vis beröringspunkter men i och med att vi inte 
lyckades hitta en kursbok med liknande upplägg som kursen blev den senare en aning 
stolpig vilket också lyser igenom i kursvärderingarna.  På den direkta frågan om det hade 
varit bättre att separera ämnena helt och hållet svarade ungefär hälften av studenterna att 
det hade varit ett bättre alternativ medan den andra halvan såg fördelar med att binda 
samma ämnena.

Inför nästa år skulle jag föreslå att vi börjar med kosmologidelen, och låter universums 
historia vara den röda tråden som binder samman de olika ämnena.  Partikelfysiken och 
viss del av kärnfysikdelen kommer sedan in naturligt i det tidiga universum.  Andra delar av 
kärnfysiken (stjärnfusion) kan naturligt kopplas till föreläsningen om stjärnor och galaxer. 
Den delen av kärnfysikdelen som inte passar in här, t ex etiska bedömningar, kan sedan 
planeras in i slutet av kursen.

Det här upplägget skulle även lösa en del av de problem som uppstod kring seminarierna 
och som flera studenter påpekade.  Seminarium 2 och 3, där det första berör 
kosmologiska modeller och det andra problemlösning, hamnade med en veckas 
mellanrum och kort inpå tentan vilket många studenter upplevde som stressigt.  Med 
upplägget ovan skulle det som nu är seminarium 2 istället ligga i mitten av kursen.

Några studenter påpekade både i kursvärderingen och under kursens gång att de hade 
svårt att förstå kursens syfte.  Jag beskrev kursen i min introduktionsföreläsning som en 
blandning av härledning av samband, begrepp och koncept samt problemlösning, men 
möjligtvis bidrog detta bara till förvirringen.   Jag tror visserligen att det här även kan bero 
på att studenterna sedan tidigare kurser är vana vid en tydligare koppling till 
problemlösning (Newtons lagar kan användas för att räkna på många olika tänkbara 
system, men vi har bara ett universum).   Möjligt skulle det nya upplägget ovan kunna 
tydliggöra även detta. 

Fördelningen av föreläsningar mellan de tre olika ämnena var: 3 i partikelfysik, 6 i kärnfysik 
och 4 i astrofysik och kosmologi.  Studenterna var splittrade i sin uppfattning i huruvida 
detta var en bra fördelning eller ej, men jag skulle trots det föreslå att en förskjutning från 
kärnfysik till partikelfysik och behålla samma antal föreläsningar i astrofysik och kosmologi.  
Det stora problemet som jag ser är dock att allt för få studenter valde att gå på 
föreläsningarna och räkneövningarna.  Vi bad specifikt om återkoppling angående detta, 
men endast 6 studenter (av 17) svarade på denna fråga och deras svar berörde i första 
hand räkneövningar och tutorials och inte föreläsningarna.  En övervägande del av 
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studenterna var positiva till upplägget med tre olika föreläsningar som är experter på sina 
respektive ämnen, men det påpekades även att koordinationen mellan föreläsningarna 
kan förbättras.

Några studenter var kritiska till partikel- och kärnfysikboken av Martin.  Jag tror att en 
kursbok som är mer övergripande skulle vara bättre för den här kursen, även om denna 
bok fungerar.



Kursreflektion Sten Hellman för FK5024 hösten 2016.

Strukturen på kursen, med tre ämnen (elementarpartikelfysik, känrfysik och kosmologi) som 
visserligen har många beröringspunkter, men som traditionellt (t.ex. i kurslitteratur) är separata 
deldiscipliner är i sig ett problem. Bredden på materialet gör det svårt att med rimlig arbetsinsats 
från studenterna göra det möjligt att gå in detaljerat i materialet på en nivå som är lämplig för en 
kurs på avancerad nivå. Det är svårt att hinna introducera de teoretiska grunderna som är 
nödvändiga för att kunna motivera och härleda de grundläggande resultaten, särskilt då kanske för 
partikelfysik, som endast omfattade tre dubbelföreläsningar.

Det är också svårt att hitta lämplig kurslitteratur, då kursböcker som innehåller både 
elementarpartikelfysik och kärnfysik på avancerad nivå oftast är avsedda för kurser med betydligt 
större omfattning. Detta gör att det lätt blir litet att ”plocka russinen ur kakan” och plocka bitar här 
och där i boken, vilket kan göra framställningen litet ryckig. För att försöka kompensera för dtta har 
jag skrivit relativt detaljerade anteckningar, men det blir ändå så att det är svårt för studenterna att 
få en sammanhängande besrkivning från de avsnitt jag valde ur kursboken.

Jag valde att fokusera på tre block: 1) En översiktlig introduktion av hur man gör övergången från 
beskrivningen av växelverkan som partikel i en potential till utbyte av växelverkanspartiklar. Detta 
dels för att anknyta till tidigare kvantmekanik-kurser, dels för att poängtera att Feynmandiagram 
representerar en solid matematisk struktur och inte bara är visuella representationer. 2) En 
genomgång av Feynmangdiagram och vilka regler som gäller för dessa i Standardmodellen, vilket 
då också tjänade som en genomgång av standardmodellen på kvark- och leptonnivå. 3) Litet om 
hadronfysik och en genomgång av hur experiment bedrivs, samt vilka problem inom 
standarmodellen som nuvarande experiment försöker hitta lösningar till. 

I efterhand tror jag att 1) kanske blev för omfattande. Jag är tveksam till om studenterna har 
tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig det resonemang som leder fram till 
beskrivningen av Yukawa-potentialen. Resonemanget kring Yukawa-potentialen och ekvivalensen 
med utbyte av en spin-0 partikel tjänar det syftet, men jag tror som sagt att studenterna inte riktigt 
har tillräcklig bakrgrund för att se det, och momentet tar därför för mycket tid. Jag är osäker på hur 
man kan förbättra det momentet, jag menar att det är mycket viktigt att visa att Feymnadiagram är 
ett verktyg för att organisera matematiska beräkningar och inte bara ”rita och berätta”. 
Moment 2) fungerade ganska bra, men skulle ha tjänat på litet mer tid, Det blev för litet tid för att 
beskriva elektrosvag förening och Higgsmekanismen ordentligt. Det kan också vara en fördel att 
behandla hadronisering och famtida problem även på den nivån. 
Moment 3) fungerade ganska bra, här visade jag bilder av experimentet jag jobbar vid vilket 
passade in bra. Jag skulle ha behövt lägga litet mer av tiden på att diskutera hadronisering och 
experimentella observabler.

Inför framtiden skulle jag föreslå att elementarpartikelfysik fick ytterligare ett lektionstillfälle. Inom 
partikelfysikdelen tror jag att det vore bättre att avstå från försöket att knyta an till kvantmekaniken 
genom de inledande resonemangen som försöker motivera Yukawa-potentialen, och istället ta 
utgångspunkten i Feynmandiagram, beskriva enkelt hur dessa representerar de matematiska 
uttrycken för amplituder, och hur dessa används för att beräkna sannolikheter för processer.


