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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 50

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I flera år har studenterna i kursvärderingen framfört att de tycker att det varit för mycket med två
inlämningsuppgifter, en laborationsrapport och två deltentor. I årets kurs gjordes därför en del förändringar.
Deltentan och en inlämningsuppgift med seminarium togs bort. I stället utökades föreläsningstiden något för att ge
utrymme till fler flervalsquiz och diskussionsuppgifter. Eftersom momentet om rapportskrivning har minskats ned i
den introduktionskurs som studenterna läser första terminen har rapportskrivning tagits upp mer i den här kursen i
samband med laborationsrapporten. En förläsning om rapportskrivning och ett seminarium där studenterna fått
granska varandras rapporter lades till.
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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.

Det är tyvärr få som har svarat på enkäten, men de som svarat är ganska nöjda. Av svaren kan man se att en del lägger
ganska lite tid på kursen vilket kan förklaras med att den går parallellt med mekaniken som upplevs som en tung och svår
kurs. I fritextsvaren har flera angett att de gärna hade velat ha deltentan kvar.
Resultatet på tentamen var sämre än tidigare år; endast 37% godkända (ca 60% 2016).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Återinföra deltentan och ytterligare en inlämningsuppgift. Även om många studenter tycker att det blir mycket delmoment i
kursen så kanske det är vad som behövs för att resultatet ska bli bra.

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


