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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fördela föreläsningar bättre över läsperioden. Minska antalet powerpointbilder.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-11-29

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Tillverkningsteknik, Maskinteknik, 7.5 hp (MTGB14)
Kursansvarig: Leo de Vin





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.

Laborationerna uppskattades mycket. Dock tar de mycket tid i schemat då det behövs många grupper. Vi funderar just nu
på en lösning där studenterna utför delar av mätlabbet utan handledning. Den skulle dock kräva viss investering i
kursutveckling och en mjukvara.

Projektet hade studenterna inga särskilda synpunkter på. Det fungerade bra med hög kvalitet på rapporterna och
presentationerna. Vi kan dock fundera på andra format också.

Teoridelen har som problem att kursen behandlar olika tillverkningsmetoder vilket gör att kursen kan kännas som något
spretig. Detta är ett vanligt problem om man har kursen på 7,5 hp (problemet är inte specifikt för KAU). Några studenter
tycker att kursen och föreläsningar borde ha mer djupgång. Dock måste man ta hänsyn till att inte alla studenter har samma
bakgrund, och man måste förstå grunderna först, innan man kan behandla en specifik tillverkningsmetod mer ingående.

En student skriver ?powerpoint med tre olika språk i anser jag inte är bra på ett universitet?. Här behövs ett förtydligande.
Texter på powerpointbilderna (slides) är på två olika språk (svenska och engelska) vilket en blivande ingenjör måste kunna
hantera (i arbetslivet kan man t.ex. inte tacka nej till en stororder från tysk bilindustri bara p.g.a. språket). I vissa figurer
förekommer även andra språk men inte när det gäller viktiga begrepp.

Genomströmningen på tentamen var enbart 43 % medan den vid ordinarie tentor i tillverkningsteknik numera brukar ligga
kring 70?80 %. En relativ stor antal underkända låg dock mellan 40-45 % av maxpoäng (50 % krävs för betyg G). Om vi
relaterar det till studietimmarna, enligt enkätsvaren cirka 65-70 % av halvfart, då borde resultatet kunnat vara mycket bättre
om vi hade stimulerat studenterna till att göra en något större studieinsatts. Kan vi utforma projektet på ett bättre sätt för att
stimulera pluggandet i början av läsperioden? Är minskningen av genomströmningen en bieffekt av en jämnare fördelning
av föreläsningarna?

En mer strukturell lösning för framtiden skulle vara att ändra examinationen genom att introducera duggor eller hemtentor
(för att stimulera pluggandet i början av läsperioden). Detta skulle dock kräva relativt mycket kursutveckling.

Just nu pågår en översyn av tillverknings- och produktionskurser där några moment kan komma att omfördelas. I väntan på
resultatet pågår även en kontinuerlig process att minska antalet slides (bilder) i powerpointpresentationerna. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Den låga genomströmningen är överraskande. Vi kan kolla om vi ser samma effekt på MTGC13 och MTGB13 (i vilket fall
den kan bero på den jämnare fördelningen av föreläsningarna). Beroende på utfallet kan det krävas ändringar inför
HT2017.

Eventuellt introducera någon ?frågestund/räknestuga? tidigare i kursen?

En generell översyn av tillverknings- och produktionskurser pågår vilken antagligen kommer att leda till förändringar i flera
kurser (varav MTGB14 är en).

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


