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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Utveckla formerna för laborationer och övningsuppgifter, samt fortsätta utveckla undervisningsmaterialet.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
De förändringar som föreslagits till detta kurstillfälle har genomförts. Av 9 registrerade studenter var det 6 st som fullföljde
kursen. 5 av 6 studenter klarade den skriftliga tentamen vid ordinarie tentamenstillfälle vilket är ett betydligt bättre resultat
än vid förra kurstillfället. Av fyra enkätsvar är det svårt att dra några slutsatser men svaren på fråga 1-4 indikerar inte några
stora problem med kursen. En student kommenterar dock följande: "jag tycker att kursens innehåll var mycket mer än 7.5
HP. Förutom 3 examinerade inlämningsuppgifter och 3 labbar varav en labbrapport så hade vi en väldigt omfattande
salstenta, det var extremt detaljerade frågor. Vi civilingenjörer som läser en kurs pararellt tyckte det var extremt jobbigt och
utmattande". Två studenter har också angivit att de lagt ner mer tid på kursen än vad som är avsett. För att öka andelen
studenter som når kursmålen är kursen medvetet utformad så att studenterna skall ta mycket eget ansvar genom att utföra
inlämningsuppgifter under kursens gång och förbereda sig noga inför laborationerna. Kraven måste dock givetvis
balanseras mot den tid kursen har till sitt förfogande. För att kunna göra det behövs ett bättre underlag som visar hur mycket
tid samtliga studenter ägnar åt kursen. Ett sådant bör införskaffas i framtiden om problemet kvarstår och uppfattas som
allmänt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Mycket tid har använts för utveckling av kursen vid de två tillfällen den hitintills getts. Nu ser inte kursansvarig något
speciellt utvecklingsbehov inför nästa kursomgång men kursansvarig bör vara observant på om det är en allmän
uppfattning att kursen är för krävande.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

