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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen samordnas med hållbart byggande så att stressen bland studenterna vid
kurstillfällena har reducerat genom att projektinlämning vid kursen hållbart byggande har flyttats till vecka 2 och
muntlig redovisning till vecka 3. Rörande betygsättning och överbetyg så fick studenterna möjlighet att tentera för
överbetyg i tidigt skede i samband med ordinarie deltentor.

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.
Bland de som har svarat på enkäten är i majoriteten klart nöjda. Både kurs och lärare har fått goda omdömen och de tycker
att kursen har fungerat bra. Studenterna var nöjda med upplägget kring överbetyg så att de fick chansen att höja betyget
genom deltentor. Mer än 30 procent av studenterna har tagit chansen att höja betyget och majoriteten av dem fick även
högre betyg.
En student har skrivit att de vill lära sig mer om betongens egenskaper som uttorkning, frysning m.m.
Min respons på detta är att kursen behandlar bara konstruktionsdelar som exempelvis beräkning och dimensionering av
betongelement, men inför nästa kurstillfälle har vi redan ändrat kursplanen för byggproduktion 2 så att en tredjedel av
kursen handlar om utförande av betong klass 2. Detta betyder att kursen på ett detaljerat sätt kommer att behandla
betongens egenskaper, betongtillverkning, m.m.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
I projektarbetet kommer vi att fortsätta samarbete med kursen hållbart byggande så att projektgrupperna denna gång
samordnas med kursen hållbart byggande. I övrigt planeras inga förändringar av kursen då den i dagsläget överlag
fungerar mycket väl.

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

