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Föreläsningar Seminarier Laborationer Grupparbete Studiebesök VFU Övrigt 

Genomströmning och betygsutfall för ordinarie tentamen 
20 studenter av 23 har lämnat slutrapport för kursen. 10st VG och 10st G. 



Föregående kurstillfälle - Bakgrund 
 Föregående kurstillfälles kursanalys, sammanfattning 

En bra kurs där alla var nöjda. Viss förändring av organisation nödvändig och ska genomföras. 

Mycket tidskrävande kurs som ger mycket tillbaka. 

Förändringar till detta kurstillfälle 

 En Vice projektledare har i år fått uppgiften att sköta ekonomi samt vara projektledaren behjälplig 

vid större beslut. Viss omdisponering av studenter i grupperna har gjorts, bl.a. har marknadsgruppen 

utökats med 2 personer och karossgruppen har utökats med 1 person. Motorgruppen har bantats 

med 1 person då vi ska använda en likadan motor som förra året. 

Detta kurstillfälle 
Har kursen uppfyllt de mål (förväntade studieresultat) som finns i kursplanen? Har arbetsbelastningen varit rimlig? 

Svarade examinationen emot de förväntade kursresultaten? Har eventuella förändringar i kursen gett förväntad effekt? 

Var studenterna nöjd med kursen?     
Kursen kräver stort engagemang och ställer höga krav på att studenten lär sig jobba i 
projektform. Samarbete är ett måste och detta tar lite tid  att lära sig. 
Kursens mål är uppfyllda med råge, men är mycket tidskrävande och studenterna måste 
lära sig prioritera. 
Studenterna är mycket nöjda med kursen! 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

 Vice projektledare tas bort och ersätts med en Design Engineer och en Ekonomiansvarig. 

Grupperna kommer få en mer specifik indelning och möjlighet till organiserade subgrupper kommer 

finnas under vissa perioder. 
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