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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
- Använd en annan princip för gruppindelning, vilket , tillsammans med workshopschemat, är de enda
förslag från föregående kursanalys om fortfarande är aktuella.
- Workshopsschemat ska kugghjula med betongen.
- Bättre framförhållning
- Öka progressionen från delinlämningarna. T.ex. gällande fukten så är delinlämningen förberedande
för att förstå resultaten från en WUFI-simulering. En WUFi-workshop i anslutning till projektet kunde
förbättra den fortsatta fuktutvecklingen i nästa års kurs. Samma princip gäller för övriga
delinlämningar.

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 i år getts helt på distans. Det har också varit flera nya lärare i kursen.
Kursen består av två delar, en teoridel med inlämningsuppgifter och en del med ett projektarbete.
I kommentarerna får den första delen ett positivare omdöme, med något undantag. Däremot finns många
kommentarer kring projektarbete. "Över lag lite besviken på kursens upplägg när det kommer till
projektarbetet"
Projektarbetet upplevs som krävande och att det hamnar i konflikt med parallellkursen. Projektet upplevs
även som otydlig, och har fått ett fokus som inte ligger i linje med kursplanen. Men det finns även positiva
kommentarer om projektarbetet, även om de negativa överväger.
Lärarna får också varierande omdöme. Det finns kommentarer om att lärarna varit svåra att nå och i vissa fall
haft ett oprofessionellt bemötande.
Rättningarna har enligt studenterna i vissa fall varit sena. "Mer tydliga "kompletterings tillfällen" där läraren
säger när de ska börja rätta de kompletterade inlämningarna, så att eleven kan planera när han/hon behöver
ha rättat sin inlämning för att läraren ska rätta den igen."

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Som några studenter påpekat bör kursplanen skrivas om. Lärandemålen för projektet bör bli mer i linje med
kursens övergripande mål och de tekniska delarna lyftas fram bättre. Förslagen från föregående år som inte
genomförts bör tas med.

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

