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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga förändringar planerades av den dåvarande kursansvarig. Inga, utöver ny kursansvarig och distansbaserad
undervisning, har därför genomförts.

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.
En samordning med kursen CKGB5D är önskvärd för att åstadkomma en jämnare, under läsperioden, fördelad
arbetsbelastning för studenterna.
Att praktiska moment, laboration och studiebesök, inte kunde genomföras (COVID19-situationen) var begränsande för att
ge de insikter och förståelse i materialegenskaper/materialstruktur och i hållbar utveckling som kursen avser förmedla.

Gällande studenters kommentarer och synpunkter:
Aktuell kurs genomfördes i år distansbaserad. Omställning från campuskurs skedde på kort varsel. Detta ledde till tidsbrist
för att genomföra omställningen (pågick samtidigt som kursen). Samtidigt är det också första gången som aktuell
kursansvarig genomför kursen (tagits över efter en kollega som slutat). Studenterna har rätt i att kursen led av tidsbrist för
planering och förberedelser.
Kursen lästes parallellt med kursen CKGB5D, för vilken en snabb omställning till distansbaserad undervisning också fick
genomföras. Detta ledde till, såsom student kommenterar, att arbetsuppgifterna hopades mot slutet kurserna (CKGB5C och
CKGB5D).
Kursen har innehållit två komponenter, en materiallära- och en hållbarhet utveckling-. Två kursböcker har använts, varav
den ena som studenterna använt tidigare Det var boken om hållbar utveckling. Detta har kompletterats med flera mera
fördjupande rapporter. Kommentaren om litteraturseminarier ifrågasätter vad som då blir nytt. Avsikten med att välja samma
bok var att underlätta en fördjupning. De frågor som studenterna fick innebar en fördjupad reflektion över innehållet i boken
och att inhämta information . Svar som avgavs från studenterna visar att flera haft förmåga till detta och kunnat inhämta
information från annat håll. Detta har dock inte gällt alla. Därför är det rimligt att kvarstå vid denna kurslitteratur. Men en
komplettering kunde vara att ha en eller två föreläsningar/lektioner i livscykelanalys (LCA), samt ett par övningar/uppgifter.
Likaså kunde den uppgift som ersatte studiebesöket detta år kunna begränsas hårdare så att det vore möjligt att inkludera
en liten (numerisk) LCA. Det skulle kunna vara en vettig progression.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
- Samordning av moment mellan kurserna CKGB5C och CKGB5D för en jämnare arbetsbelastning för studenterna.
- Planering och förberedelser förbättras (oavsett om kursen ges på campus eller på distans finns nu erfarenheter som
möjliggör detta).
- Särskilt fokus i planeringen läggs på att utveckla laborationsmoment (oavsett om det genomförs på campus eller distans)
och studiebesök (eller ersättningsuppgift för studiebesök i händelse av distansundervisning).
- Överväg att inkludera föreläsning om livscykelanalys och lektion/uppgift (med informations inhämtning och numeriskt
innehåll).

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

