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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.

Kursen har gjorts om till stor del jämfört med tidigare år. Kursinnehållet har ökats markant (nu samma som för civiling) samt
så har Mathematica införts som beräkningsverktyg. Genomströmningen var knappt 40% vilket jämfört med tidigare år är i
överkant av "normal" genomströmning, trots förändringarna. 

Vi är i en förändringsfas där Mathematica kommer komma in i fler kurser i programutbildningarna och för dessa studenter
var det första gången de kom i kontakt med programvaran. Baserat på studentkommentarerna upplevde ett antal av
studenterna svårigheter med att lära sig programmet och efterlyste att det skulle antingen introduceras tidigare i
utbildningen eller att det skulle lagts mer tid i början av kursen. Synpunkterna är befogade men nästa kull kommer redan ha
fått programvaran introducerad i mekanikkursen. Förmodligen kommer dessa synpunkter återspeglas i kursvärderingen för
mekanik och svaret kommer vara att nästa gång mekaniken går kommer studenterna ha introducerats för programmet
redan i introduktionskursen. 

Några kommenterade även att de la mycket tid på programmet "och att leta fel" men detta ska sättas i perspektiv mot
handräkning som jämförelsevis är en betydligt större källa till fel. Många studenter kommenterade också de positiva
effekterna av införandet av beräkningsverktyg!

Studenterna upplevde också att föreläsning/räknestuga inte var i fas, vilket inte är bra och är något som måste rättas till
nästa gång kursen ges. Laborationen uppfattades också som något som kan förbättras

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen kommer ges i samma tappning men mer tid kommer schemaläggas i anslutning till föreläsningarna för
demonstrationsräkning för att visa på användandet av beräkningsverktyg. Laborationen kommer vara kvar men innehållet
kommer eventuellt modifieras

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


