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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
- längre tid för respons, men det är också viktigt att vi som lärare utnyttjar tiden på ett bra sätt
- korta filmer även i tema 2 och tema 3, vilket kan frigöra mer tid för konstruktionsuppgiften

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-07-02

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Stålkonstruktion, 7.5 hp (BYGB14)
Kursansvarig: Carina Rehnström





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.

15% av studenterna på kursen har svarat på frågorna till analysunderlaget. Studenterna är inte helt nöjda med årets kurs,
bland annat beroende på att två lärare undervisade i kursen. Jag kan förstå studenternas åsikt. Kursansvarig lärare var
deltidssjukskriven och sjukskrivningsandelen ökade under kursens gång. I och med detta fick en annan lärare hoppa in
med kort varsel och de båda lärarna hann inte med att kommunicera tillräckligt med varandra, bland annat angående
konstruktionsuppgiften. 

Ett förslag har lämnats om att ha mer tid till tema 1. Även detta håller jag med om, då särskilt konstruktionsuppgiftens första
del behöver mer tid i kursen 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över schemat för att om möjligt ändra så att mer tid flyttas från tema 2 och tema 3 till tema 1, eftersom tema 1 kräver mer
av studenterna.
För att frigöra mer tid för tema 1 kan en möjlighet vara att göra korta filmer även för tema 2 och tema 3.

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


