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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 
 

Kursens namn: Maskinelement Ladokkod: 41P09M VT19 

Antal högskolepoäng: 7.5 Period (ex P1 2018): P3 

Inom program alt. fristående kurs: Högskoleingenjör Maskin 

 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
Svarsfrekven 35%, 10 av 28 stycken har svarat på enkäten 

Analys av: 
Studenternas resultat och prestationer 

Studenternasom klarat kursen har en grundläggande kunskap i att dimensionera maskinelement, 
studenterna har gjort 5 stycken duggor i form av inlämningsuppgifter utfrån olika delmoment i 
kursen där nivån på respektive uppgift har varit motsvarande en ordinarie tentamensuppgift. 
Studenterna har fått handledning samt återkoppling varje vecka utifrån sin egen prestation på 
duggorna. 
Duggorna har varit individuella men sammarbete har premierats för att öka engangemanget för 
kursen samt närvaron vid lektionerna. För att få godkänt på en dugga måste studenten dessutom 
redogöra muntligt framför tavlan, inför klassen. 
Duggorna ger bonuspoäng på tentamen. Det visade sig att det var enbart ett fåtal som behövde sina 
dugga poäng för att klara godkänt. 
Fördelningen för tentamensresultaten 2019 (med duggapoäng inräknat): 
Underkänd: 4 st 
Betyg 3:      7 st 
Betyg 4:      4 st 
Bettyg 5:     4 st 
 
 
Innehåll, undervisningsformer och examination 

Kursen har enlig kurs PM bedrivits genom föreläsning/lärarhandledning samt eget arbete med 
duggor.  
Examinationen har bestått av 1 tentamen, 1 inlämningsuppgift som bedömts enligt betyg U/G samt 
en laboration. 
 
Andelen som klarat kursen är 79% (15 utav 19 registrerade på tentamen) 
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Forskningsanknytning 
Kursen har ingen forskningsanknytning. 
 

Övriga kommentarer 
Studenternas övriga kommentarer kring kursen 

• Riktig bra och lärorik kurs där speciellt duggorna varit till stor hjälp tycker jag. 
• Pedagogisk lärare där man för varje dag fick lära sig mer kring kursen och dess innehåll. 
• Ett stort tack för ett riktigt bra kurs, där genomförandet och engagemanget varit tydligt. :D 
• Bra med duggor, kanske se över dom så de blir tydligare direkt i uppgiften vad som ska 

göras 
• Otroligt bra engagemang från Magnus. Tacksam för all hjälp! 
• Om alla lärare var som Magnus skulle Sverige ha bra ingenjörer 
• I helhet är jag väldigt nöjd med kursen 
• Läraren var väldigt pedagogiskt! Väldigt bra lärare som försöker få studenterna att förstå! 

Bra kurs innehåll. Fortsätt så.  
• Jag tycker personligen att maskinelement borde vara en kurs på 15p. Jag hade gärna 

fördjupat mig mycket mer i detta ämnet. Jag upplever att flera av oss blir lite oroliga då det 
känns som man inte har tillräckligt bra/många kunskaper inom ämnet. 

 

Eventuella förslag till förändringar 
 
Inga förslag på förändringar beträffande kursinnehåll däremot kan det vara en idé att använda 
kursrepresentanter för att få tidigare återkoppling från studenterna kring olika moment i kursen. 
 
 
 

 


