
  
  
  

Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi  
  

Kursens namn:  
 Polymera Material 

Ladokkod:  
 41P13P 

Antal högskolepoäng:  
 7,5 HP 

Period (ex P1 2018):  
 P3 2019 

Inom program alt. fristående kurs:  
 Maskinteknik 

 

  

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen  
10 av totalt 19 registrerade studenter (52%) svarade på kursutvärderingsfrågorna på pingpong. Det 
var bara 14 aktiva studenter i kursen. 

Analys av:   
Studenternas resultat och prestationer  
Ingen klarade högsta betyg (5) men 11 studenter klarade skriftlig tenta. Fem studenter fick näst bäst 
betyg och sex studenter fick betyg 3. Här är statistik som visar att 45% av avklarade fick betyg 4. 
 
 

Betyg Antal % av registrerade % av avklarade 
5 0 0% 0% 
4 5 26% 45% 
3 6 32% 55% 

 
Aktiva studenter gjorde bra ifrån sig utifrån lärarnas perspektiv. De flesta av de aktiva studenterna 
klarade hela kursen (tentamen, projekt och laboration) i samma läsperiod.  

Innehåll, undervisningsformer och examination  
Kursen startar med grundläggande teori kring plaster och kompositer där studenterna får lära sig 
betydelsen av polymerers egenskaper för maskinteknik. Studenterna får i detalj lära sig klassificering 
av polymerer och fördjupa sig i polymerers olika strukturer och egenskaper vilket utgör en stor del av 
kursen. Kursen introducerar studenterna för polymeriseringsmetoder, amorfa och kristallina 
polymerstrukturer, faser och fasövergångar samt polymeriseringskinetiker. Kursen fokuserar på 
polymerkemi, mekaniska egenskaper samt tillverkning av polymera detaljer och kompositer. Vidare 
beskrivs analyser av polymera material med hjälp av mekaniska, termiska, spektroskopiska och 
rheologiska metoder. Kompositmekanik och miljön är en viktig del i kursen. 
 
Undervisning i kursen består av föreläsningar, laboration och projektarbete. 
Examinationsmoment ingår tentamen, laboration och projektarbete.   
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Forskningsanknytning  
Laboration är ett obligatoriskt moment och där visade läraren polymerprocessen och komposit 
tillverkning. Högskolan i Borås har en stark forskningsgrupp inom polymera material och studenter 
fick titta på deras arbete i labbet. 
 
 

Övriga kommentarer  
Kursutvärderingarna var övervägande positiva och kursen upplevdes överlag som en bra kurs. 
 
Studiebesök gav djup kunskap om plastmaterial och dess användningsområde. 

  

Eventuella förslag till förändringar  
Studenter vill köra några mekaniska tester. 

  

  Sida 2 av 2  


