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Studietakt: 50%
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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 23

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 51

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga stora förändringar har genomförts sedan förra kurstillfället.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-09-02

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Materialteknik I, 7.5 hp (MTGA10)
Kursansvarig: Gunnel Fredriksson





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.

I fritextsvaren har flera studenter skrivit att de tycker att det är för mycket att göra i kursen. De upplever att den är för bred
och att det blir för mycket med två inlämningsuppgifter, en laborationsrapport och två deltentor. De tycker att de får för få hp
för inlämningsuppgifter och laborationer med tanke på hur mycket tid de får lägga ned på dem. Flera tycker också att
läraren är för petig och hård vid rättningen.

Tanken med inlämningsuppgifterna och laborationerna är att de ska vara en hjälp för studenterna i inlärningen, ge tillfälle
att diskutera och bearbeta stoffet, få återkoppling och reda ut eventuella missförstånd. Om studenterna upplever att
uppgifterna tar för mycket tid i förhållande till vad de ger så är det kanske dags att tänka om. Som kursansvarig lärare för
kursen under många år har jag också noterat att studenterna i allt mindre utsträckning deltar i de övningstillfällen som
erbjuds under kursen. Även här kanske det är dags att tänka om och lägga lärarresurserna på något annat.

Jag noterade i år att många studenter verkade mer osäkra än tidigare år när det gäller rapportskrivning. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ta bort de obligatoriska inlämningsuppgifterna med skriftlig feedback och i stället öka inslaget av flervalsquiz och
diskussionsuppgifter under föreläsningar och övningar.

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


