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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 36

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
- placeringen av överbetygstentan i schemat
- om tid finns se över räkneuppgifter inför genomgångar

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-12-11

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Träkonstruktion, 5 hp (BYGB21)
Kursansvarig: Kenny Pettersson





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.

Herman har för andra året hand om träkonstruktionen och gör det med den äran. 4/6 svarar att bemötandet varit
"professionellt och mycket tillmötesgående" medans de övriga 2 svarar "professionellt och tillmötesgående". Kursledare
Hermans insats kan summeras med följande studentkommentar,

"Under föreläsningarna är inga frågor för dumma utan läraren kan förklara på ett sätt så att alla förstår. Väldigt trevlig."

Studenterna upplever att de har kunnat utveckla de förmågor och kunskaper som anges i lärandemålen.

En student menar att det finns en tydlig baksida med deltenta upplägget. Denne menar "För oss som vill ha högre betyg är
deltentor inte bra då det är omotiverande att göra överbetygstentor, särskilt så lång tid efter sista deltentan. Deltentor
gynnar enbart de som vill göra minsta möjliga för att ta sig igenom utbildningen."

Deltentor används i många kurser inom byggprogrammet och har resulterat i en högre genomströmmning. Frågan om vad
effekten blir på studenternas genomsnittprestation bör tas upp till diskussion på ämnesnivå. 

Inga förändringar har gjorts inför detta års kurstillfälle och nedan redovisas ytterligare en konstruktiv kommentarer som kan
ge tips om förändring inför nästa års kurstillfälle.

"...kapitlet om skev böjning borde va på g-nivå!" Med deltentaupplägg bör det kontinuerligt förekomma en diskussion om
vad som ingår i G-nivå. Diskussioner har också förts mellan kursledare och kursansvarig om inte vindlast borde ingå i G-
nivå.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- placeringen av överbetygstentan i schemat
- om tid finns se över räkneuppgifter inför genomgångar
- diskutera om ngt bör tilläggas eller bytas ut bland kursens G-moment

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


