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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

 
Kursens namn: Metalliska Material 41P11M Ladokkod: A129TG HT18-1  

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

Inom program alt. fristående kurs: Högskoleingenjör Maskin 

 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

Svarsfrekvensen för kursen var 45%. Antalet personer som svarat på enkäten var 11 st. 
Kursenkäten öppandes upp 1 vecka innan tentamen och hölls öppen till 23/11. 

Analys av: 

Studenternas resultat och prestationer 

 

Examinationen utgjordes av en tentamen där 19 person gick upp. Betygsfördelningen blev 3st med 

betyg 5, 3 st med betyg 4, 8 stycken med betyg 3 samt 5 st med betyg U. 

Utifrån årets kurs upplägg så utgjorde uppgift 1 en forskningsrelaterad frågeställning där 

studenterna tidigt i kursen fick studera en forskningsfråga som sedan skulle relateras till första 

veckans föreläsningar. Denna uppgift klarades av 90% av studenterna och det var för övrigt den 

uppgift som de klarade bäst att få full pott på. Tentan bestod totalt av 9 uppgifter där 2 av dessa 

hade klarats av till 80% av studenterna, 3 uppgifter hade klarats av till 50% samt 4 uppgifter där 

studenterna hade klarat av 20-40% av uppgiften. 

Studenterna har visat prov på att ställa upp och lösa uppgifterna på ett tydligt och korrekt sätt enligt 

de anvisningar som getts under kursen. 

Innehåll, undervisningsformer och examination 

Kursen har bedrivits genom lektionstillfällen där föreläsningar och räkne exempel presenterats. 

Kursen har haft 2 laborationstillfällen. Examinationen har skett genom tentamen. 
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Forskningsanknytning 

Kursen har tagit in en forskningsartikel där studenterna fått studera kristallstrukturer, lösningsgrad 

och möjliga bindningar i en komposit metallstruktur. Uppgiften är öppen och det är givetvis svårt 

att göra direkt koppling till föreläsningar, men målet med uppgiften är att visa studenterna hur en 

forskningsartikel är uppbyggd samt vilka metoder som används för att framställa en legering samt 

mäta materialtekniska egenskaper. 

Övriga kommentarer 

Kursen utgör en viktig bas till de efterföljande kurserna Hållfasthetslära och Maskinelement och 
därför har några räkneexempel hämtats från dessa kurser för att visa gemensam beröringspunkter. 
 

 Eventuella förslag till förändringar 

 

Enligt kursenkäten är ett önskemål att mer frekvent blanda in några övningsexempel i 

föreläsningsmomenten. Detta önskemål kommer att uppfyllas till nästa år då det med enkelhet går 

att senare lägga en teoridel utan att tempot i kursen förändras.  

 

En kommentar studenterna har är att de har använt kursboken i begränsad omfattning, det är 

troligen så att studenterna får en tillräcklig bas med föreläsningarna för att klara kursen men 

eftersom föreläsningarna kondenserar den information som står i boken kommer en tydligare 

läshänvisning att göras inför och under respektive föreläsning.  

 

KursPM behöver en mindre justering, främst upplever studenterna att informationen var otydlig 

och något oorganiserad. Det kan bero på att det fanns mindre hänvisningsfel som beror på att 

kursbokens kapitelindelning justerats.  Detta kommer att ses över genom att göra en uppdelning av 

föreläsningsmoment per vecka samt en separat tabell för läshänvisningar. 

 

 

 
 

 


