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1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?
Frågorna för delkurs 1, 2, 3 och 4 var i stort sett identiska och svaren från alla fyra delkurser har
samredovisats. På frågorna rörande delkurs 1 har 20 av 24 svarat, på delkurs 2 har 19 av 22 svarat
och på delkurserna 3 och 4 har 14 av 16 studenter svarat. Sammanlagt har man fått in svar från 69
av 78 möjliga studenter (88%)
Alla studenter som svarat tyckte att kursens upplägg är relevant mot de förväntade
studieresultaten (FSR).
Alla studenter som svarat ansåg att föreläsningarnas innehåll var bra och relevanta på delkurs 1, 3
och 4. På delkurs 2 tyckte 7/19 studenter att det tenderade att inte stämma när det gäller delkurs
2, Hållfasthetslära, med kommentarer om att de önskar tydligare Powerpoints och
instuderingsfrågor.
Alla studenter som svarat tyckte att Jeopardyt och test och quiz var en bra hjälp inför tentamen.
Alla (utom en på delkurs 2) tyckte att tentamensfrågorna var väl knutna till det man bör kunna
inom ämnet. Alla studenter på delkurs 4 tyckte att examinationen i form av inlämningsuppgifter
och seminarium var bra
Alla studenter på delkurserna 1, 2 och 3 ansåg att tentamensgenomgångens upplägg var bra och
ännu ett lärotillfälle.
Alla studenter ansåg att de fått den hjälp de behöver under kursen som helhet förutom en student
på termin 2 som svarat att det tenderar att inte stämma.
Alla studenter tyckte att kursen som helhet håller högsta eller bra kvalitet och alla tyckte att de
bemötande lärarna har gett har varit bra eller mycket bra!
Alla studenter tyckte att kvinnor och män har haft samma förutsättningar under kursen.
Förslag på förbättringar i kursupplägget har kommit från några studenter på termin 2, där man vill
ha tydligare genomgång av hållfasthetsläran samt instuderingsfrågor att jobba med.
På termin 3 önskade några studenter att Keramföreläsningarna skulle läggas närmare tentamen
samt tidigarelägga e.max kursen.
2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har
återkopplingen till studenterna på kursen skett?
I det stora hela kommer vi ha samma upplägg som tidigare eftersom det fungerar bra. Vi kommer
erbjuda fördjupning/extra praktiskt arbete om student är klar med ordinarie uppgifter och

efterfrågar fördjupning/extra praktiskt arbete. Tydligare genomgång av Hållfasthetsläran på termin
2 och erbjuda instuderingsfrågor inom ämnet. På delkurs 3 har vi spridit ut föreläsningarna mer
och tidigarelagt e.max kursen.
Återkoppling på kursutvärderingen sker i grupp och individuellt. Vid varje ny kursstart diskuteras
föregående kursutvärdering och eventuella förändringar som gjorts i kursens upplägg med de nya
studenterna som ska gå kursen.
Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren

