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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 26

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 49

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen har till i år fått ett nytt sätt att examinera VG. I år har vi examinerat VG muntligt i grupp för att ytterligare
fokusera på studentens lärande vid själva examinationstillfället. Vi har sammanfogad de två fakta tentorna till en
faktatenta som sker efter 7 veckor innan de går in i projektarbete. Vi fortsatte med en stor valfrihet kring problem
att arbeta med i projekten.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-12-06

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Design och hållbar utveckling, 6.5 hp (EMGA94)
Kursansvarig: Helén Williams





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.

Studenterna skriver en reflektionsuppgift två som sammanfattar mycket av det som olika individer fått med sig under
kursens gång. Där får vi lärare en bra insyn i vilka moment som har fungerat bra och vilka som kan förbättras. Vi kan i den
analysen se att majoriteten av de moment som genomförs hamnar på någon students lista över det som gjorde störst
intryck. Majoriteten kan koppla t.ex. verktyg för miljöbedömning till sin framtida roll som ingenjör. 
Alltför många studenter anser inte att kursen hanterar det som står i kursmålen. Några studenter upplever att de inte
tillräckligt kunnat visa att de uppnått kunskaper och några fler svarar att de bara i viss utsträckning kunnat visa. Här kan det
vara en viss otydlighet kring reglerna för den muntliga VG examinationen som märks samt viss otydlighet om nivån för
godkänt på den individuella rapporten.
Nio studenter uppger att lärarnas bemötande varit undermåligt. Detta står vi lite frågande inför eftersom det skiljer sig
kraftigt från den andra kursen EMGA95 som läser tillsammans med studenterna i denna kurs samt i kurs EMG121 där ingen
uppger undermåligt utan vi har en majoritet nöjda studenter. Av kommentarerna att bedöma så går det att utläsa att det är
betydligt fler missnöjda i just EMGA94. Det verkar som om vi har en krock i grundläggande värderingar med ganska många
studenter. Jag vet att vi i denna kurs både har ett innehåll och en form som skiljer sig från vad flera av studenter är vana vid.
(Citat från student: -I denna kurs tvingas vi tänka medan i andra kurser så räknar vi). Många verkar omedvetna om
målsättningarna för ingenjörer om hållbar utveckling i Högskoleförordningen. Hållbar utveckling har dimensioner som är
politiska, etiska, tekniska, psykologiska och sociologiska samt behandlar individer, kommuner, företag, stater och FN i
relation till hållbar utveckling. 
Några av kommentarerna om krav går i rakt motsatt riktning som att det är en gymnasiekurs samtidigt som andra tycker att
kraven är för höga i de olika momenten. I dessa kommentarer kan studenternas förkunskaper spela roll. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Moment för VG som i år genomfördes muntligt i grupp har vissa brister, nästa år kommer istället VG att bedömas på rapport
i individuella projekten. Kriterier för godkänt och VG på individuellt arbete ska tydliggöras till nästa år. Det finns anledning
att vid kursstart betona skillnader mot andra kurser, tydliggöra målen och en beskrivning av den form vi valt för att
underlätta för studenterna att nå målen. Målsättningen i Högskoleförordningen vad gäller hållbar utveckling skall också
tydliggöras. 

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


