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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 35

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Eftersom det är första gången kursen ges i den här formen, finns det ett antal förbättringsåtgärder:
- Lärarna behöver prata ihop sig för att kunna ge samma information, alt. hänvisa till rätt person.
- Betygssättningen och betygskriterier behöver förtydligas för inlämningsuppgifterna.
- Det behöver bli tydligare vad skillnaden mellan de individuella inlämningarna och
gruppinlämningarna är.
- Lärandemålen behöver förtydligas för de olika uppgifterna.
- Det behöver bli tydligare vilka moment som är obligatoriska.
- Det bör kompletteras med gästföreläsningar som kopplar till hållbarhet och etik. Det finns för genus,
vilket var positivt.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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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.

Endast 5 studenter har svarat på enkäten. Den kritik som framkommer gäller biblioteksintroduktionen kring
litteratursökning och referenshantering. En student menar att inlämningarna kunde göras vid olika tidpunkter
för att underlätta i vilken ordning man ska göra uppgifterna.

Projektarbetet är uppskattat. En student kommenterar att den individuella uppgiften med en egen studie var
intressant.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Lärarlaget ser att det finns en problematik kring rittekniken och sektionsritningen, då många studenter inte
förstår vad de ska rita. Tidigare gjordes projektet innan rittekniken just för att studenterna skulle ha sett vad
de ritar. Det finns modellvägg som kan användas för detta ändamål.

Det vore önskvärt att kunna följa upp studenternas arbete i projektmetodiken med mer handledning, men det
är tveksamt om tiden räcker till.

Skrivprocessen ska omarbetas, där litteratursökning och referenshantering ska ändras, samt att upplägget
ska göras om med mer fokus på övningar på olika moment.

Betygskriterierna har förtydligats, men det kan göras ännu tydligare kring kvalitativa kriterier.

Ett studiebesök bör läggas till om möjligt.Om det går att hitta en gästföreläsare som kan anknyta till etik i
byggranschen är det bra.

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


