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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.

Kommentarerna från studenterna handlar om tre saker,
1. Föreläsningarna är för grunda och läroboken för detaljerad. Det är svårt att få en uppfattning om hur mycket kunskap som
krävs för kursmålen.
2. Kompendiet skulle behöva uppdateras lite då vissa frågor är lite luddiga. Det skulle även vara bra med lite mer utförligt
facit, kanske skriva med antaganden och några värden som fåtts under lösningens gång så man har någon aning om var
det blivit fel när man får det
3. Upplägget på föreläsningarna i kombination med problemlösnings tillfällena gjorde att jag fick en god förståelse. 

Låg andel svarande på kursvärderingen.

Kursen har fungerat bra och vi har fått många positiva kommentarer. Kursmomentet problemlösning har fallit väl ut med hög
närvaro från studenterna. Laborationerna har fungerat som planerat men använts inte i den utsträckning vi önskar. Andelen
studenter som använt schemalagda jourtillfällen var låg.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Utveckla kompendiet med räkneuppgifter, finns en del otydligheter.

Justera innehållet på föreläsningarna, ett förslag är att planera om första veckorna på kursen och lägga in kursmomentet
värmetransport.

Att fundera över är hur laborationerna och jour tillfällen ska användas.

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


